








ΑΝΤΗΟΠΙΟΟΘΟΙΑ ΟΒΑΞΚΒΟΘΑ. 

ἀρ. 





ΕἸ δ ν 

ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΟΙΑ ΟΒΑΒΟΑΛΑΛ 

ΓΑΒΒΆΘΕΒ ΕΒΟΜ ΠΗ 

ΟΕΒΕΒΕΚ ΡΟΕΒΤΡΒ 

ΒΕΠΕΟΤΕῈ.Ώ ΑΝῸ ΑΠΝΒΑΝΟΘΟΕ. ΒΥ ΤῊΚΒ 

ΒΕ. Ἐ. 51. 590ΗΝ ΤΗΑΟΚΕΒΑΥ, ΜΑΑ. 

ΓΤΑΤΕ ΕΕΠΨΟΥ ΟΕ ΤΙΝΟΟΙΝ ΟΟΙΕΘΕ, ΟΧΕΟΒΌΏ. ΑΒΒΙΘΤΑΝΤ 

ΜΑΒΤΕΒ ΑΤ ΕΤῸΟΝ ΟΟΙΓΕΘΕ, ΕΠΙΤΟΒ ΟΕ 

" ΑΝΤΗΟΙΟΘΊΙΑ ΓΤΑΤΙΝΑ." 

ΠΟΝΌΟΝ 

ἘΒΙ ἀῊ ΑΤΓΌΥ " 

1867 Ὡς ι 

ἐοτα ΄ ν 



Οἱ α τ[ΖΘα Ὀγ ἰμ68 ᾿πἰθύηθϑὶ Αγοηΐϊνθ 

ἱη ΦΟ0Ί10 ννϊϊῃ [μπαΐπα ἱΓΟ ΠῚ 

ι}ηἰνθυβιίγ οἱ Τογοηΐο 

Πιϊρυνννννν. ον. ογομαθίβ ϑιθηϊποϊοσίϑοίϑθοθοοιοηα 



ΡΕΒΕΑΟΕ. 

ἊΣ ΠΉΗΙΒ ΜΌΟΪαπιΘ 15. ἀοϑίρηθα 0 Ὀ6 ἃ 60Π1- 

Ῥϑηΐοι ἴο ἃ 5111] 56] θούϊοῃ ἔγοπι ὑΠ6 

4) Ταῦ Ῥορίβ. [πὶ αὐϊθυηρυϊηρ' ἃ ΥΘΡΥΘ- 

βϑηζαύν αὐθοὶς ΑπΙΒοΙοσν, ρυθαίον αἰ οα]ν Πὰ5 

παν Πγ ὈΘΘη ΘΧΡουϊθποθα ἴῃ ῬγΟρουύϊοπ ἴο {Π6 

ἸΟΠΡῸΥ Ῥουϊοα ὙΠΟ ἢ Π6 βιιθ͵θοῦ θυ ργϑοθβ, {πὸ 

ΤΊΟΠΟΥ ΔΠα ΤῊΟΥῸ ψαγὶθα βύουθθ ν Β]Οἢ 10 ΡΥΘβθηί8, 

απ {π6 [Ὁ ρυθαύθυ. υἱδα]ῦν ἃπα ΒΡ ΟΥΙΟΥ οὐἱρὶ- 

πα ὙΥ Β]Ο ΟΒαγδούθυ!ζθ ὑπθ Ῥορίνν οἵ ατσθθοθ. 

Τῃ ὑμαῦ οὗ Βοπιθ, πὸ ΤΘΔΠΥ ουθαῦ Ππϑη65. ὈΘΙΟΥΘ 

π6 Αὐπρτιβίδη ἂρ ὁπ Ὀ6 τηρθηιϊοπραᾶ διῦ " 111- 

οὐ ύϊαβ πα Οδύμ]]τ5: Ὑν 116 οἵ [π6 τυ ϊῦουβ οὗ {Π6 

ΒΙνΟ Αρθ, 81], δχοθρὺ “πνθηδ], ἈΥΘ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓]Θ55 

ἱπεϊ αϊῖνο. ΤῊΘ οα86 ὙγαΒ ΥΟΥῪ αἰ υθηὺ τυ {Π6 

τη ην -51 θα οοηΐαβ οὗ Ἠῤρ]15. ὙΥΠμθη μοῦ Ἐρὶο, 

Τιγτῖς, πα Τυγαυηαίϊο ροθύγυ μα ραββθα αυγαν, ὕΠ6 

Βαπά οὗ ὙΠΘοουιι5. ἀυνοκο ἔτοσὰ ΠΟΥ ᾿γΥ6 ἃ Ττλτιβὶο 

Ὑ ΒΊΟΝ. πα ποῦ νϑῦ θθθῃ μραγά, ἅμα θυθὴ ΔΘ ῃσ 

86 Ἰαΐθυ. θρὶρυαυηπηαϊδίβ ὑπουθ 18. ἃ ϑυγθοίηθββ οἵ 



ν] ΡΕΒΕΡΑΟΘΟΕ. 

Θχρυθβϑίοη, οου ᾽ η6α τυ] ἃ ἀθρίλ οὔ ἔθ] ηρ', πού 

πηνγου αν οἵ θαυ] ον ἀαγ8. 

Τη βϑ᾽θούϊηρ' ἔγοτη 80 νγν]ᾶθ ἃ Π6]4, 10 15. οὐνϊουιβ 

᾿Π6Ππαῦ τπ ἢ πιβϑῦ θ6 οταἰ θα ἔγοτα ἃ νομιταθ ᾿ηὐθπαθα 

δ5 ἃ ὨΘΠαΡοοΪς ἴον ἐγοαιθηὺ Ὡηα Αγ 1]18 γϑίθγθποθ. 

ὍΘΙ ὦ τηϑητιδ] ΤηΔΥ͂, 1ὕ 15 Πορϑᾷ, θ6 οὐ 86 ἴο 5{τ- 

ἀοηΐβ ἴῃ 1Π6 Ηρ οϑὺ ἘΌσπη5 οὗ βοΠοο]5, ἀπ οὖ {Π6 

ΤΠ, νουβ 165, ἃ5. ὃ ὑγθαβινΎ οὗ Ἰοΐν ὑπουρηῦ ἀπὰ 

Θμοῖοθ χρυ ββίοη, νν 116 Ῥοββθϑβίηρ αὖ ὕΠ6 58 τὴ6 

εἴτιθ βΠοΙοπύ γαυϊθῦυ ὕο βυϊη]αΐθ ὉΠ 6 Θχθυοῖβθ οἵ 

πα ν! 81 ἐαθίθ δηα ἡπᾶρτηθηύ. Ἐνθη ἴο {Π6 τηᾶ- 

ὕπγ 6 56 Πα, {πΠ6 (ΟΟἸ]θούϊοπ τηΔῪ ῬΟΡμαρ5 ποῦ 8 

γνΠΟ]]Υ τπιϑοοθρία}]6, ἃ5. ΡΥ Θβθηθηρ ἃ γἱθνν οὗ {Π6 

ῬτΓοργυθϑβῖνο ἀονθὶορηηθηῦ οὐὗἨ οπθ Ῥγάποῦ οἵ ατθοὶς 

Ταιογαύαγο. 

Ιῃ {Π6 δυυδηρθιηθπῦ οὐἩ {Π6 βιιθ)θοῦ, ὑΠ6. ὕΠγθ6 

Ὀγοθᾷ αν ϑίοηβ οὐ Ὁπ6 Ῥτγο- Αποηΐδη, Αἰμοηίΐδῃ, 

πα Ῥοβύ- ΑἸοχαηαγίαῃ ΘΡΟΟ 5. πᾶν Ῥ6 θη ΒΟΥ Θ ἴῃ 

μη : 680 ἢ οὗὨ {π656 ΠουνθυῸ ΘΠ ΌΓΆΘΘ5. αἰβύϊποῦ 

Βύγ 165, ΘΟοΟΥ αἸηρ' ο νν ]Οἢ {Π6 Ῥα 558 ρ.685 8Γ6 »Τοιρθᾶ, 

ΘΘΠΟΡΆΪ]Υ ἴῃ ΟὨΤΟΠΟΙΪορίοα] οὐᾶθυ, Οἱ {Π6 τοϊαῦνθ 

ϑιηοτηῦ οὗ 5Ρρ86 6 ϑϑὶρ: ηθα ἴο θοῇ ροθῦ, ὕΠπ0γ6 ΤΊΔΥ 

6 ὦ αἰδογθηοθ οὗ ορ που. ἄπ ππᾶτιθ ῬγΌΡου το 

τῶν ὈΥ͂ Θοπ]6 θ6 ὑποιρῆῦ [ὁ πᾶν Ῥθοη ἀθνοίθα ἴο 

“16. Τοπίαη {ὐπὸ οὐ {Π6 γοϑί." αῦ, νυν βοῦμον 

{π6 ὈΔ]]Δα-Προυν οὐ ὑποῖν οὐἱρὶπ 6. πηδϊηὐα! πΘα ΟΥ̓ 

πού, {π6 Τ|Δα ἃἀηα Οαγββου, ἔγοπιὶ ὑπ6 ουθαΐου 

πηϊύν οὐ ὉΠ6]} βϑραγαΐθ βδυΐβ, ἈΡΡΘΩΡ ἴο Ὀ6 506- 



ΡΕΕΡΑΟΕ. ΥἹ] 

ΟἰαΠν οἀαρίθα ἴο οοἸ]]θούϊομβ οὗ ὕπ6 ρυθβθπὺ Κὶπά, 

Τὴ {πὸ οχύγαοίβ ἔγοπι πη6 Τυγδπιαῦϊδῦβ, ΠῸ ΠΟΥ Πἃ5 

Ὀθθη αὐϊοιηρίθα ὑπὰπ ὕο Ὀτγΐπρ' ἰοροίπθυ βοῖὴθ οἵ 

ὕΠ6 ΠυΠΊΘΓΟΙΙ5. ΡΘΠΊΒ5, ΥΠθίουοα], Ἰγυοθα], ἀπᾶ ἀο- 

βουρύϊνο, να τυ ΒΙΟἢ. {ποὺ ἃθοιπᾶ. ίδην Ρ]αΥ5, 

γγΠΟΥΘ {Ππ6 Ῥ]οῦ ἃ πα βύγαοῦιγθ την Ὀ6 ΟΡΘΠ ἴο 66η- 

ΒΌΥ6, γοὺ οοηύαϊη νοῦν ὈΘααἑ ἃ] ράββαρθθ ἀπ 

οὈνίοιι9 ΘΧΏΡ 16 οὗ {Π15 15 δ γαθα Ὀγ ἘΣ Ρ 465. 

ΘΟΤΊΘ ΟἸΉ ΒΒ] 005 1 την ὍΘ ἃ5 γ706}1] Πού [0 ποίϊοθ. 

Τὸ αἰα ποῦ 566Πὶ ΠΘΟΘΘΒαΥῪ ἴο ἱποῖ παρ {Π6 ΠΟΙΏΘΙΥ 

ιάδοίϊο οἵ Ἡρβιοα, οὐ ὑπ ΤΠΘορΌηΥ, ἃ5 Ὀοΐηρ' οὗ 

ΤΟΥ ἰηἰου δῦ ἴῃ ΘΟ ΠΘΟΙΟΠ. ν᾿ {π6 τϑ]ρίοη {Ππ8ῃ 

Ὑ ἢ 0Π6 φοθίνυ οὗ π6ὸ αὐυθοῖζβ. ἘῸΣ {μ6 5816 

ΤΘΆΒΟΠ ΠῸ ΒρΘΟΙΠΠΘη5 οὗ {π6 ΟΥΡμϊο Ἡντηπ5 ἃ ΓΘ 

δίνθη. Τοορἤγοι, ἔοπὶ ΠΪβ ΘΘΠΟΥΆΙ ΟὈΒΟΌΓΙΓΥ, 

νὰ πΠϑι 64 ΤῸ Υ ὉΠ6 οὈ]θού οἵ {π6 Ῥγοβϑθηῦ γοϊατηθ. 

ὙΠῸ Ἰαΐον ΒυζΖαηθϊπο ρουϊοα μὰ5. ὈΘΘΠ ὙΘΓΡῪ ΠΡ ΟΪΥ 

Βα ηα]οα :---ὺὺιΊἋ ἴθυν νν}}} ρυο Δ ΌΪΥ τοουθῦ ὑπαῦ πὸ 

ἸΆΥΘΘΙ ΒΡρ866 μὰ5 θθθὴ Δ] οὐΐοα το {Π6 {0116 αἰὐθιηρίβ 

οὗ [Π6. 5600] οἵ Νοπηιιβ, [0 ρ Ια ηΐβθ ἰπΐο ἃπ ππ- 

πϑύμιτα} οχἰβύθηοθ ὑπ Μυ ἀπαὰ ὑπ Ἐροβ, ἔγοτη 

γ ΒΙΟἢ {π6 Ἰἰνίηρ" Βρ ̓ στὶ Ππαᾷ Ἰοπρ' βίποθ ἀθραγίθα. 

ΤῊ ἴδυν ποῦθϑ νυ ῖο ἢ παν θθθη δα ἀθα ἃγὸ ὁπ οῆν 

᾿Ππβύγαϊνθ, ταῦμον ἐμπαπ Θχραπαίουυ. [Ιἢ {Ππ6 οα86 

οὗ ἃ νυυῖϊζου 50 αἰβηοα]ῦ ἃ5 “ΤΠθοου πι5, ὑΠ6. 51Ζθ οὗ 

[16 νοϊασπιθ ρουταϊ θα {0016 ποτ {Ππᾶπ ἃ ΘΌΠΘΓᾺΙ 

τοίθυθποθ ἰὼ Μν. Ῥϑθγβ οαϊτίοι οὔ {π6 Ταν]]5. 

Τὸ ὕἢπ6 Ἐτναρτηθηὺβ οἵ {Π6 Οὐμηθαν ταύμπου ἔΠ|6Υ 



ὙΠ] ΡΡΕΡΑΟΘΕ. 

ηππηοία μη πᾶν θθθὴ δἀαθα, ἃ5 {Π6 νοι Π] ΠΟῚΙ5 

γνοΥκ οὗ Μοίποϊζα την Ὀ6 1655 ῬῬΘΠΘΥΔΙΠΠΥ ΔΟΟΘΒΒΙΌ]6, 

Αὖὐ {Π86 οπᾶ οὗ {π6 ῬοοΪς 8 ρίνθη {Π6 ἰθχύ οὗ Θδ ἢ 

᾿Θαῦποῦ τ Βΐο Πὰ5. ῬΘΘπ [ΟΠ]ονγθᾶ, τυ τᾶγθ 6 χ- 

σΘΡύϊοη5. τηθη!οηθα ἴῃ {π6 ποίθϑ. ΨΘΥΥ οονταρὺ 

ΟΥ̓ ΟΌΒΟΙΤ6 ῬαΒθαρ65 ΠδγΘ, 85 ἃ ΘΘΠΘΙΔΙ Γ]6, ὈΘ ΘΠ 

ανοϊ 64, 

Ἑοη ΟΟ]]6Ρ6, 

Ἥαγοἶι, 1867. 



ΟΟΝΤΈΝΈΤΝ. 

Βοοκ . Ἠομθν ἃπα {[μΠ6 Ηοχηοτὶς Η νη η5 
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᾿ΝΟΤΕΒ 

ΙΝΌΕΧ οὐ ΡΆΒΒΘΑΘΕΒ 

ΤΈΧΤΘ ΟΡ ΤῊΗΕ ΑὐΤΗΟΒΒ.. 

Οπκονοιόσισαι, ΤΆΒΙΕ ΟΡ ΑΥΤΗΟΘΚᾺ5 





ΑΝΤΏΗΟΙΟΘΟΙΑ ΟΒΑΒΟΑ. 

ΒΟΟΙΚΕΟῚ 

ΤΗΕ ΠΑῸ. 

"ἢ 

Τλὸ Ῥοβέϊϊοηοο βοηΐ ὃψ Αροϊϊο. 

Σ ἔφατ᾽, ἔδδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ, 

βῆ δ᾽ ἀκέων παοὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσ- 

σης. , ; 
πολλὰ δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ᾽ ὁ γεραιὺς 

᾿Απόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ. 

Κλῦθί μεν, ᾿Αργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας, 

Κίλλαν τε ζαθέην, Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις, 

Σμινθεῦ. εἴποτέ τοι χαρίεντ᾽ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα, 

ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί᾽ ἔκηα 

ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον ἐξλδωρ: 

τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν. 

“Ὡς ἔφατ’ εὐχόμενος" τοῦ δὲ κλύε Φοῖβος ᾿Απόλλων. 
Β 



2 ΑΝΤΗΟΠΙΤΟΟΙ͂Α σΝΑΕΟΘΑ. 

βὴ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων, χωόμενος κῆρ; 

τόξ᾽ ὦμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέξα τε φαρέτρην" 
» 9 ὩΣ (Ὁ 08 ΓΑΕ κα ’ 

ἔκλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀιστοὶ ἐπ᾽ ὥμων χωομένοιο, 
Ὅ7 πῷ ᾿ ἘΠ» ᾿ ᾽ ΟΞ αὐτοῦ κινηθέντος" ὁ δ᾽ ἤιε νυκτὶ ἐοικώς 

ἕζετ’ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ᾽ ἰὸν ἕηκεν" 

δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο. 

οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς" 
᾽ ν » ᾽ ᾽ -" , ᾽ " ᾿ αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς 
’ ᾽ 9 ᾿ ν , ΄, ,΄ 

βάλλ᾽: αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί. 

ΒΙκ. 1. ν. 88:52. 

11, 

716 Οιαγτγοῖ 97 Αολῖϊ65 απαὰ Αραητοηιποιι. 

δ δος δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς 

᾿Αχιλλεύς. 

ὦ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμένε, κερδαλεόφρον. 

πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσιν πείθηται ᾿Αχαιῶν, 

ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι, ἢ ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι; 

οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεκ᾽ ἤλυθον αἰχμητάων 

δεῦρο μαχησόμενος" ἐπεὶ οὔτι μοι αἴτιοι εἰσίν" 

οὐ γάρ πώ ποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν, οὐδὲ μὲν ἵππους, 

οὐδὲ ποτ᾽ ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃ 

καρπὸν ἐδηλήσαντ᾽ " ἐπεὶ ἢ μάλα πολλὰ μεταξὺ 

οὔρεά τε σκιόεντα, θάλασσά τε ἠχήεσσα" 

ἀλλὰ σοί, ὦ μέγ᾽ ἀναιδές, μ᾽ ἑσπόμεθ᾽, ὄφρα σὺ 

χαίρῃς; 



ΤῈ 1114}. 3 

τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ, σοί τε, κυνῶπα, 

πρὸς Τρώων --- τῶν οὔτι μετατρέπῃ, οὐδ᾽ ἀλεγίζεις" 
, ’ ᾿ εν ᾿ ᾽ ’, ὔ - 

καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς, 

ᾧ ἔπι πόλλ᾽ ἐμόγησα, δόσαν δὲ μοι υἷες ᾿Αχαιῶν. 
᾽ Ἁ Ω » ΓΑ « Ἐ1:.-"Ἑ » ν οὐ μὲν σοΐ ποτε σον ἔχω γέρας, ὁππότ᾽ ᾽Αχαιοὶ 

Τρώων ἐκπέρσωσ᾽ ἐὺ ναιόμενον πτολίεθρον" 

ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάικος πολέμοιο 

χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ᾽ " ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται, 

σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγον τε φίλον τε 

ἔρχομ᾽ ἔχων ἐπὶ νῆας; ἐπεί κε κάμω πολεμίζων. 

νῦν δ᾽ εἶμι Φθίηνδ᾽, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτερόν ἐστιν, 
» 4» ᾿ Η ,ὕ νὉ) Δ ὩΣ οἴκαδ᾽ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν" οὐδέ σ᾽ ὀίω 

ἐνθάδ᾽ ἄτιμος ἐὼν ἄφενος καὶ πλοῦτον αφύξειν. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων. 

φεῦγε μάλ᾽, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται. οὐδὲ σ᾽ ἔγωγε 

λίσσομαι εἵνεκ᾽ ἐμεῖο μένειν" πάρ᾽ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι, 
ε ᾿ [4 , ν ᾽ . 

οἵ κέ μὲ τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα “Φεύς. 

ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων" 
ΒΟΥ , » ; , ’ ͵ὔ αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη, πόλεμοί τε, μάχαι τε. 

εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τόγ' ἔδωκεν. 

οἴκαδ᾽ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῃς καὶ σοῖς ἑτάροισιν, 

Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε. σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω, 

οὐδ᾽ ὄθομαι κοτέοντος" ἀπειλήσω δὲ τοι ὧδε. 

ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηίδα Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηί τ᾽ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν 

πέμψω, ἐγὼ δὲ κ᾽ ἄγω Βρισηίδα καλλιπάρφον, 
᾽ ἣ ᾽ν , Ὶ , » Β΄’ Ἀν ; " αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας" ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῇς, 

ὕσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος 



ΑΝΤΗΟΓΟΟΙ͂Α ΘΠ ΑΕΟΑ. 

κ ᾽ " ͵ ἣς . ’ ε σον ἐμοὶ φάσθαι, καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. 
Ἅ 3 ΕΣ Ἕ Ἅκ ΠΣ 

Πηλείδης δ᾽ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖσι ἔπεσσιν, 

᾿Ατρείδην προσέειπε, καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο" 

Οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην δ᾽ ἐλά- 

φοιο, 

οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι, 
» , » .“ἈᾺ 4 ᾽ “ἃ ε -“ 

οὔτε λόχονδ᾽ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν 

τέτληκας θυμῷ" τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι. 

ἡ πολὺ λώιόν ἐστι, κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 

δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσθαι, ὅς τις σέθεν ἀντία εἴπῃ. 

δημοβόρος βασιλεύς. ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις" 

ἡ γὰρ ἄν, ᾿Ατρείδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο. 
»  .} ᾽ “ Ὲ} νΝ , « ᾽ 38 . 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρξω, καὶ ἐπὶ μέγαν Ὁρκον ὁμοῦμαι 
᾿" ᾿ ’ "» ᾿Ὶ " » , .Ὺ-}»Ό ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔποτεφύλλα καὶ ὄζους 

φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὔρεσσι λέλοιπεν, 

οὐδ᾽ ἀναθηλήσει" περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψεν 

φύλλα τε καὶ φλοιόν" νῦν αὖτέ μιν υἷες ᾿Αχαιῶν 

ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας 
Α ΜΝ ᾽ ’ . ἾῈ ΙΑ ͵ » « ᾿ πρὸς Διὸς εἰρύαται᾽ ὁ δέ τοι μέγας ἔσσεται Ὅρκος 

ἢ ποτ᾽ ᾿Αχιλλῆος ποθὴ ἵξεται υἷας ᾿Αχαιῶν. 

σύμπαντας" τότε δ᾽ οὔτι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ 

χραισμεῖν, εὖτ᾽ ἂν πολλοὶ ὑφ᾽ “Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 

θνήσκοντες πίπτωσι" σὺ δ᾽ ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις 

χωόμενος, ὅτ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισας. 
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111. 

Τῆς Νοά οΥ" Ζοιιδ. 

Σ φάτο" τὴν δ᾽ οὔτι προσέφη νεφεληγερέτα 

Ζεύς, 

ἀλλ᾽ ἀκέων δὴν ἧστο" Θέτις δ᾽ ὡς ἥψατο γούνων, 
«᾿ » δ. - ᾿ ν ’ - Ὁ ὡς ἔχετ᾽ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὗτις 

Νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον. 

ἢ ἀπόειπ᾽" ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος" ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῶ, 

ὕσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. 

Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

ἡ δὴ λοίγια ἔργ᾽, ὅτε μ᾽ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις 
« ει  Ψ . ΜῈ, εθ ᾽ ὃ ΄, »ν Ηρῃ, ὅτ᾽ ἄν μ᾽ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοισι ἔπεσσιν. 
« " ᾿ » 5 ον τα ᾽ ΄ -" 

ἡ δὲ καὶ αὔτως μ᾽ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν 

νεικεῖ, καί τὲ μὲ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν. 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε, μή τι νοήσῃ 

Ἥρη" ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται, ὄφρα τελέσσω. 
᾽ ᾽ »ν " [ »ν φ΄ 

εἰ δ᾽, ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι, ὄφρα πεποίθῃς" 

τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ᾽ ἀθανάτοισι μέγιστον 

τέκμωρ" οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλόν 
"ἕν ν , δ κΚ - , οὐδ᾽ ἀτελεύτητον, ὕτι κεν κεφαλῇ κατανεύσω. 

Ἦ, καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων" 

ἀμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος 

κρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο" μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν "ολυμπον. 

Τώ γ᾽ ὡς βουλεύσαντε διέτμαγεν᾽" ἡ μὲν ἔπειτα 
Ω "» ᾽ , 

εἰς ἅλα ἄλτο βαθεῖαν ἀπ᾽ αἰγλήεντος ᾽Ολύμπου, 
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Δεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα. θεοὶ ἱ᾽ ἅμα πάντες ἀνέσταν 
᾽ « “ " «ἢ ;] Ψ' 7 , » ἐξ ἑδρέων, σφοῦ πατρὸς ἐναντίον. οὐδὲ τις ἔτλη 

" γ᾽ ; } ϑι ων , » [ω 

μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ᾽ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες. 

Υ. 811-585. 

1. 

Τλ6 Ογοοββ ροι γονγί ἰο ἐδ6 Ασογα. 

Σ ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξ ἦρχε νέεσθαι. 
« 2. , ΄, , “ - οἱ δ᾽ ἐπανέστησαν, πείθοντό τε ποιμένι λαῶν, 

σκηπτοῦχοι βασιλῆες" ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. 
ΘῸΨ » “ ’ ᾽ Ψ, ἠύτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἀδινάων. 

πέτρης ἐκ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων" 
" ε “ ᾽ ιν ᾽ " ᾿Ξ 

βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ᾽ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν 

αἱ μέν τ᾽ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἱ δὲ τε ἔνθα" 

ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 

ἠιόνος προπάροιθε βαθείης ἐστιχόωντο 

ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν" μετὰ δέ σφισιν [Ὄσσα δεδήει, 

ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι, Διὸς ἄγγελος" οἱ δ᾽ ἀγέροντο. 

τετρήχει δ᾽ ἀγορή, ὑπὸ δὲ στεναχίζετο γαῖα 

λαῶν ἱζόντων, ὕμαδος δ᾽ ἣν" ἐννέα δὲ σφεας 

κήρυκες βοόωντες ἐρήτυον, εἴποτ᾽ ἀυτῆς 

σχοίατ᾽, ἀκούσειαν δὲ διοτρεφέων βασιλήων. 

σπουδῇ δ᾽ ἕζετο λαός, ἐρήτυθεν δὲ καθ᾽ ἕδρας, 

παυσάμενοι κλαγγῆς" ἀνὰ δὲ κρείων ᾿Αγαμέμνων 

ἔστη, σκῆπτρον ἔχων,τὸ μὲν Πφαιστος κάμε τεύχων. 

ΒΚ, τι. ν, 84-101. 
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Υ. 

Τῆς Μα»5)αϊίηρ 97 ἐλ ΕΟΥΟΘ8. 

ΥΤῈ πῦρ ἀίδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην 
»ἤ» ει -“ « ’ ’ οὔρεος ἐν κορυφῆς; ἕκαθεν δέ τε φαίνεται 

αὐγή" 
τι -“» ᾽ “ ᾽ ᾿ -" ’ 

ὡς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο 
» ’ Ε ") “ ᾽ Ἁ ἮΡ αἴγλη παμφανόωσα δι᾿ αἰθέρος οὐρανὸν ἵκεν. 

Τῶν δ᾽, ὥς τ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλά, 

χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, 

᾿Ασίῳ ἐν λειμῶνι, Καῦστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα, 
» .ν» -» ᾽ , ’ ᾿ 
ἔνθα καὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσιν, 

κλαγγηδὸν προκαθιζόντων, σμαραγεῖ δὲ τε λειμών" 

ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων 
ΕῚ , , ’ - ᾽ ᾿ « ν Α 

ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον" αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν 
μ ᾿ -»" Ε) -» ςλ σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶν αὐτῶν τε καὶ ἵππων. 

ἔσταν δ᾽ ἐν λειμῶνι Σκαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι 
΄ “" , ΝΣ. ΄ .“ μυρίοι, ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρῃ. 

᾿ύτε μυιάων ἀδινάων ἔθνεα πολλά, 

αἵ τε κατὰ σταθμὸν ποιμνήιον ἠλάσκουσιν, 
«᾿ ᾽ ᾽ " « ; » , ἕ ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὕτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει 

τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοὶ 

ἐν πεδίῳ ἵσταντο, διαρραῖσαι μεμαῶτες. 

Τοὺς δ᾽, ὥς τ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν αἰπόλοι ἄν- 

δρες 

ῥεῖα διακρίνωσιν, ἐπεί κε νομῷ μιγξωσιν" 
«᾿ ᾿ « ᾿ ’ »ν »ν»"» 

ὡς τοὺς ἡγεμόνες διεκόσμεον ἔνθα καὶ ἔνθα 



8 ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΟΙΑ ΘΟΕΑΕΟΘΑ. 

ὑσμίνηνδ᾽ ἰέναι" μετὰ δέ κρείων ᾿Αγαμέμνων, 

, ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ, 

"Αρεὶ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ ἸΤοσειδάωνι. 

ἠύτε βοῦς ἀγέληφι μέγ᾽ ἔξοχος ἔπλετο πάντων 

ταῦρος" (ὁ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένῃσιν") 

τοῖον ἄρ᾽ ᾿Ατρείδην θῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ͵ 

ἐκπρεπέ᾽ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. 

γν. 455-488. 

ΥἹ. 

Ποΐοη οἡ ἐδ Ὑγαϊὶς 975, Τ͵οΥ. 

Ο Ι δ᾽ ὡς οὖν εἴδονθ᾽ 'Ελένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν, 

ἧκα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον. 

Οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐυκνήμιδας ᾿Αχάιοὺς 
“Ο»ὔ " ᾿ . , » , " 

τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν 
᾽ -" ᾽ ’ -" ᾽ ΒΡ » 

αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεαῖς εἰς ὦπα ἔοικεν. 

ἀλλὰ καὶ ὥς, τοίη περ ἐοῦσ᾽, ἐν νηυσὶ νεέσθω, 

μηδ᾽ ἡμῖν τεκέεσσί τ᾽ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο. 

Ὃς ἄρ᾽ ἔφαν: Πρίαμος δ᾽ 'Ελένην ἐκαλέσσατο 

φωνῇ: 
δεῦρο πάροιθ᾽ ἐλθοῦσα, φίλον τέκος, ἵζευ ἐμεῖο, 
» » , ᾿ ’ , 

ὄφρα ἴδῃ προτέρον τε πόσιν πηούς τε φίλους τε" 

οὔτι μοι αἰτίη ἐσσί" θεοΐ νύ μοι αἴτιοί εἰσιν, 

οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν ᾿Αχαιῶν- 

ὥς μοι καὶ τόνδ᾽ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνῃο, 

ὕς τις ὅδ᾽ ἐστὶν ᾿Αχαιὸς ἱνὴρ ἠύς τε μέγας τε. 
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ἡ τοι μὲν κεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασιν" 

καλὸν δ᾽ οὕτω ἐγὼν οὔ πω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 

οὐδ᾽ οὕτω γεραρόν" βασιλῆι γὰρ ἀνδρὶ ἔοικεν. 

Τὸν δ᾽ ᾿Ελένη μύθοισιν ἀμείβετο, δῖα γυναικῶν" 

αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι, φίλε ἑκυρέ, δεινός τε" 
« » , «ε "» ’ « ’ “ 

ὡς ὄφελεν θανάτος μοι ἁδεῖν κακός, ὁππότε δεῦρο 
ὦν Δ ; ’ ’ -" 

υἱεῖ σῷ ἑπόμην, θάλαμον γνωτούς τε λιποῦσα 

παῖδά τε τηλυγέτην καὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν. 

ἀλλὰ τά γ᾽ οὐκ ἐγένοντο" τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα.--- 
- ᾿ ᾽ “ « ᾽ ᾽ ,ὔ » νι φ πὸ 

τοῦτο δὲ τοι ἐρέω ὕ μ᾽ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς 
τ ᾿ »» , ᾽ ΄, ᾽ “ οὗτός γ᾽ ᾿Ατρείδης, εὐρυκρείων ᾿Αγαμέμνων, 

᾿ ; , ᾽ὔ ᾽ ν" ’ ΕΣ ᾽ ἀμφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς κρατερός τ᾽ αἰχμη- 
’ 

τής" 
δαὴρ αὖτ᾽ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ᾽ ἔην γε. 

Ὡς φάτο" τὸν δ᾽ ὁ γέρων ἠγάσσατο, φώνησέν τε" 

ὦ μάκαρ ᾿Ατρείδη, μοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον, 

ἡ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι ᾿Αχαιῶν" 

ἤδη καὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν, 

ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας, ἀνέρας αἰυλοπώλους 

λαοὺς ᾿Οτρῆος καὶ Μύγδονος ἀντιθέοιο, 
“ε ἼΨΙ: , 5 ἃ ͵ ᾿ οἵ ῥα τότ᾽ ἐστρατόωντο παρ᾽ ὄχθας Σαγγαρίοιο 

καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην 
» - ον ) σλὰδ ᾽ , ᾿ , ᾿ ἤματι τῷ ὕτε τ᾽ ἦλθον ᾿Αμαζόνες ἀντιάνειραι 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ τόσοι ἦσαν ὕσοι ἑλίκωπες ᾿Α χαιοί. 

Δεύτερον αὖτ᾽ ᾿Οδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν᾽ ὁ γεραιός" 

εἴπ᾽ ἄγε μοι καὶ τόνδε, φΐἷλον τέκος, ὅς τὶς ὅδ᾽ ἐστὶν 

μείων μὲν κεφαλῇ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο, 

εὐρύτερος δ᾽ ὦμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι. 
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τεύχεα μὲν οἱ κεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ, 
9 κ᾿ , , τι .} ΄« ΄ ᾽ " 

αὐτὸς δὲ κτίλος ὡς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν. 

ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐίσκω πηγεσιμάλλῳ, 

ὕς τ᾽ ὀίων μέγα πῶυ διέρχεται ἀργεννάων. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειθ᾽ “Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα" 

οὗτος δ᾽ αὖ Λαερτιάδης πολύμητις  δυσσεύς, 
τ ’ 7 ἣν ᾽ , “-“ ᾽ ͵ 

ὃς τράφη ἐν δήμῳ ᾿Ιθάκης κραναῆς περ ἐούσης 
᾿ οἱ ΄ »- Ὶ , » 

εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυκνά. 

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

ὦ γύναι, ἢ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες" 

ἤδη γὰρ καὶ δεῦρο ποτ᾽ ἤλυθε δῖος ᾿Οδυσσεύε" 

σεῦ ἕνεκ᾽ ἀγγελίης, σὺν ἀρηιφίλῳ Μενελάῳ. 

τοὺς δ᾽ ἐγὼ ἐξείνισσα καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα, 

ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ μήδεα πυκνά. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν, 

στάντων μὲν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὥμους, 

ἄμφω δ᾽ ἑζομένω, γεραρώτερος ἦεν ᾿Οδυσσεύς. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον, 
τι Ὶ ’ ᾽ ’ ᾽ ΄ 

ἦ τοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευεν, 

παῦρα μέν, ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος 

οὐδ᾽ ἀφαμαρτοεπής, εἰ καὶ γένει ὕστερος ἦεν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν ᾿Οδυσσεύς, 

στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας, 

σκῆπτρον δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα, 

ἀλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν ἀίδρεὶ φωτὶ ἐοικώς" 
͵ ’ ’ὔ ’ » » ’ ᾽ ν ν 

φαίης κε ζάκοτόν τέ τιν᾽ ἔμμεναι, ἄφρονα τ᾽ αὕτως. 

ἀλλ᾽ ὕτε δή ῥ᾽ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος ἵἿξι, 
" , , καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῳσιν, 
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οὐκ ἂν ἔπειτ᾽ ᾿οΟδυσῆί γ᾽ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος" 

Τὸ τρίτον αὖτ᾽ Αἴαντα ἰδών, ἐρέειν᾽ ὁ γεραιός" 

τίς τ᾽ ἄρ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιὸς ἀνὴρ ἠύς τε μέγας τε, 

ἔξοχος ᾿Αργείων κεφαλήν τε καὶ εὐρέας ὦμους; 

Τὸν δ᾽ Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείβετο, δῖα γυναι- 

κῶν 

οὗτος δ᾽ Αἴας ἐστὶ πελώριος, ἕρκος ᾿Αχαιῶν" 

᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὥς, 

ἕστηκ᾽" ἀμφὶ δὲ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται, 

πολλάκι μιν ξείνισσεν ἀρηίφιλος Μενέλαος 

οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ, ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο. 

νῦν δ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας ᾿Αχαιούς, 

οὕς κεν ἐὺ γνοίην, καὶ τοὔνομα μυθησαίμην" 

δοιὼ δ᾽ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν, 

Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν ἸΤολυδεύκεα, 

αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ. 

ἢ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς ; 

ἡ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ᾽ ἔνι ποντοπόροισιν, 

νῦν αὖτ᾽ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν, 

αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πολλ᾽ ἵ μοι ἔστιν. ᾿ 

Ὡς φάτο" τοὺς δ᾽ ἤδη κατέχεν φυσίζοος αἷα 

ἐν Λακεδαίμονι αὖθι, φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ. 

ΒΙκ. ΠΙ. ν. 154-244. 
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ΨΙΙ. 

716 Μήοοίξίηρ' ο ἐδ6 Ηοϑσίϑ. 

Σ δ᾽ ὅτ᾽ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέι κῦμα θαλάσσης 
» Ψι ν᾿, “ ,, « 4 

ὕρνυτ᾽ ἐπασσύτερον, Ζεφύρου ὕπο κινήσαν- 

τος" 

πόντῳ μέν τε πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 
, « Ψ ’ , ᾽ " “ εν χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δὲ τ᾽ ἄκρας 

᾿ ΠῚ - ᾽ , δ.) τὴν ᾿ κυρτὸν ἰὸν κορυφοῦται, ἀποπτύει δ᾽ ἁλὸς ἄχνην 

ὡς τότ᾽ ἐπασσύὐτέραι Δαναῶν κίνυντο φάλαγγες 

νωλεμέως πόλεμόνδε. κέλευε δὲ οἷσι ἕκαστος 

ἡγεμόνων" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν---οὐδὲ κε φαίης 

τοσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ᾽ ἐν στήθεσιν αὐδήν--- 
-" ᾿ ’ ᾽ εἶ Α “- σιγῇ δειδιότες σημάντορας" ἀμφὶ δὲ πᾶσιν 

᾿ ΜᾺ»  υτ ᾽ ᾽, 
τεύχεα ποικίλ᾽ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο. 

Τρῶες δ΄, ὥστ᾽ ὄιες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ 
΄ « ᾿ ᾽ ’ ΄, ᾿ μυρίαι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευκόν, 

ἀζηχὲς μεμακυῖαι, ἀκούουσαι ὕπα ἀρνῶν" 

ὡς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει. 

οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ᾽ ἴα γῆρυς, 

ἀλλὰ γλῶσσ᾽ ἐμέμικτο' πολύκλητοι δ᾽ ἔσαν ἄνδρες. 

ὧρσε δὲ τοὺς μὲν ΓΑρης, τοὺς δὲ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

Δεῖμός τ᾽ ἠδὲ Φόβος καὶ Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα, 

ἔΑρεος ἀνδροφόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε" 

ἥτ᾽ ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 

οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη, καὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει. 

ἥ σφιν καὶ τότε νεῖκος ὁμοίιον ἔμβαλε μέσσῳ, 
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ἐρχομένη καθ᾽ ὕμιλον, ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο, 

σύν ῥ᾽ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ᾽ ἔγχεα καὶ μένε᾽ ἀνδρῶν 

χαλκεοθωρήκων" ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 

ἔπληντ᾽ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 

ἔνθα δ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγὴ τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 

ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων" ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 

ὡς δ᾽ ὅτε χείμαρροι ποταμοὶ κατ᾽ ὄρεσφι ῥέοντες, 

ἐς μισγάγκειαν συμβάλλετον ὄμβριμον ὕδωρ 

κρουνῶν ἐκ μεγάλων, κοίλης ἔντοσθε χαράδρης" 

τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔκλυε ποιμήν" 

ὡς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε φόβος τε. 

ΒΚ. τν΄ ν. 428-456. 

ΨΙΠ. 

«Αἰποπα Αγηιηρ' ζον Βαέξο. 

ΥὙΤᾺΡ ᾿Αθηναίη, κούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 

πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει, 

ποικίλον, ὅν ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χερσίν" 

ἡ δὲ χιτῶν᾽ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο, 

τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετ᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν 

δεινήν, ἣν πέρι μὲν πάντῃ φόβος ἐστεφάνωται, 

ἐν δ᾽ ἔρις, ἐν δ᾽ ἀλκή, ἐν δὲ κρυόεσσα ἰωκή, 

ἐν δὲ τε Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου 

δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. 

κρατὶ δ᾽ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον 
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χρυσείην, ἑκατὸν πολίων πρυλέεσσ᾽ ἀραρυῖαν. 

ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ᾽ ἔγχος 

βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 

ἡρώων, τοῖσιν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. 

Ἥρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ἵππους" 

αὐτόμαται δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὧραι, 

τῇς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, 

ἠμὲν ἀνακλῖναι πυκινὸν νέφος ἠδ᾽ ἐπιθεῖναι. 

τῇ ῥα δι’ αὐτάων κεντρηνεκέας ἔγον ἵππους. 

εὗρον δὲ Κρονίωνα θεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων 

ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 

ΒΙΚ, ν. ν. 733-754. 

ΙΧ. 

Μοοίϊηρ᾽ Ὁ} Ἡφοίον απὰ Απάγοπιαοῆι. 

ῬΑ γυνὴ ταμίη" ὁ δ᾽ ἀπέσσυτο δώματος 

“Ἕκτωρ, 

τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὗτις, ἐυκτιμένας κατ᾽ ἀγυιάς. 

εὖτε πύλας ἵκανε διερχόμενος μέγα ἄστυ 

Σκαιάς (τῇ γὰρ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίονδεν) 

ἔνθ᾽ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε θέουσα 

᾿Ανδρομάχη, θυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Ηετίωνος, 

᾿Ηετίων, ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 

Θήβῃ ὑποπλακίῃ, Κιλίκεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων" 

τοῦπερ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ᾽ “Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ. 

ἣ οἱ ἔπειτ᾽ ἤντησ᾽, ἵμα δ᾽ ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ 

παῖδ᾽ ἐπὶ κόλπῳ ἔχουσ᾽ ἀταλάφρονα, νήπιον αὔτως, 
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'Εκτορίδην ἀγαπητόν, ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ" 

τόν ῥ᾽ Έκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 
" ᾿ 

᾿Αστυάνακτ᾽" οἷος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον “Εκτωρ. 

ἤ τοι ὁ μὲν μείδησε ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ" 

᾿Ανδρομάχη δὲ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα, 

ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρί, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὁν μαζεν" 

Δαιμόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν μένος" οὐδ᾽ ἐλεαίρεις 

παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη 

σεῦ ἔσομαι" τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν ᾿Αχαιοί, 
’ ᾽ ᾿ ᾽ ΑἾ 2 ; » 

πάντες ἐφορμηθέντες" ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη 

σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλη 
» , ΝῸῬ ἢ ΜΝ ’ , ᾽ “ 

ἔσται θαλπωρῆ, ἐπεὶ ἂν σύγε πότμον ἐπίσπῃς, 
) Ὄ Ὁ ᾽ ᾽ 2 δ Α ᾿ ’ δ 

ἀλλ᾽ ἄχε᾽. οὐδὲ μοί ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. 
“- . “ οι ᾿Ὶ ᾽ ἦ᾽ ; 

ἡ τοι γὰρ πατέρ᾽ ἁμὸν ἀπεκτανε δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων ἐὺ ναιετάωσαν, 

Θήβην ὑψίπυλον" κατὰ δ᾽ ἔκτανεν ᾿Ηετίωνα, 

οὐδέ μιν ἐξενάριξε" (σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ), 
ΕῚ ᾽ »ν “ Α »ν “ 

ἀλλ᾽ ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν 
: ᾽ ᾿ ΑΙ ὅν . " ᾿ , ᾽ ᾽ 

ἠδ᾽ ἐπὶ σῆμ᾽ ἔχεεν" περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν 

Νύμφαι ὀρεστιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο. 

οἱ δὲ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν, 
« ᾿ , » ὦ ,ὔ » ν ." » 

οἱ μὲν πάντες ἰῷ κίον ἤματι" Αἴδος εἴσω" 

πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

βουσὶν ἐπ᾽ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀίεσσιν. 

μητέρα δ᾽, ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 

τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ᾽ ἤγαγ᾽ ἅμ᾽ ἄλλοισιν κτεάτεσσιν, 

ἂψ ὃ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι ἄποινα, 

πατρὸς δ᾽ ἐν μεγάροισι βάλ᾽ ΓΑρτεμις ἰοχέαιρα. 
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“ ᾽ .. ; 7." εἡ ᾿ ΓΖ ; Εκτορ, ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μητὴρ 
᾽ : ’ ΑἹ “ κ ’ὔ ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παρακοίτης. 
2 »» - ἌΝ Ε . ᾽ -» ΄, ΟΣ ΥΥ ΄ 
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν ἔπι πύργῳ; 

᾿ » ᾿ ᾿ ,’ ’ -“ μὴ παῖδ᾽ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα. 

λαὸν δὲ στῆσον παρ᾽ ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα 

ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος. 
ν᾿ " -" ᾿Ἀ} ; " , ᾽ δι  Ρ 

τρὶς γὰρ τῇ γ᾽ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ᾽ οἱ ἄριστοι 

ἀμφ᾽ Αἴαντε δύω καὶ ἀγακλυτὸν ᾿Ιδομενῆα 

ἠδ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ατρείδας καὶ Τυδέος ἄλκιμον υἱόν" 
» , “ » “ δ ᾽ ’ ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων εὖ εἰδώς, . 

ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος “Εκτωρ' 

ἡ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει, γύναι ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 

αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 
ε ᾿ τι ᾿ ᾽ Ἷ, ; 

αἴ κε κακὸς ὡς νόσφιν ἀλυσκάζω πολέμοιο. 

οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς 

αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ 'Τρώεσσι μάχεσθαι, 

ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ. 
- ᾿ ᾽ , "ς τ . , ᾿ " ’ 

εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν" 
» τ Ὁ» ἀπ ΑἹ Ψ » « ᾿ 
ἔσσεται ἦμαρ ὕτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ ᾿Ἰλιος ἱρὴ 

καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐυμμελίω Πριάμοιο. 

ἀλλ᾽ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω, 
» ᾽ ᾽ -" « , » ; » 

οὔτ᾽ αὐτῆς 'Εκάβης οὔτε ἸΤριάμοιο ἄνακτος 
" ’ ε , δι }] 

οὔτε κασιγνήτων, οἵ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ 

ἐν κονίῃσι πέσοιεν ὑπ᾽ ἀνδράσι δυσμενέεσσιν, 

ὕσσον σεῦ, ὕτε κέν τις ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

δακρυόεσσαν ἄγηται, ἐλεύθερον ἥμαρ ἀπούρας. 
, Ἵ » πε ᾿ » « , « , 

καί κεν ἐν ἴἤΛργει ἐοῦσα, πρὺς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις, 
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καί κεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηίδος ἢ Ὑπερείης, 

πόλλ᾽ ἀεκαζομένη, κρατερὴ δ᾽ ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκη" 

καί ποτέ τις εἴπῃσιν, ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν" 
Ἥ ἥδ. ’ τ "} ’ , θ 

κτορος ἥδε γυνή, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι 

Τρώων ἱπποδάμων, ὅτε Ἴλιον ἀμφεμάχοντο. 
“ ᾿ δέιν . ὮΣ - , »ν » 
ὥς ποτέ τις ἐρέξει" σοὶ δ᾽ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος 

᾿ “ὌΣ) ΄ ΓΝ ᾿ τ 
χἥτει τοιοῦδ᾽ ἀνδρός, ἀμύνειν δούλιον ἡμαρ. 

᾿ , »"» κ ᾿ - ’ 

ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι, 

πρίν γ᾽ ἔτι σῆς τε βοῆς σοῦ θ᾽ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι. 

Ὃς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξἕατο φαίδιμος “Ἑκτωρ. 

ἂψ δ᾽ ὁ πάις πρὸς κόλπον ἐυζώνοιο τιθήνης 

ἐκλίνθη ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθείς, 

ταρβήσας χαλκόν τ᾽ ἠδὲ λύφον ἱππιοχαίτην, 

δεινὸν ἀπ᾽ ἀκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας" 

ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ. 

αὐτίκ᾽ ἀπὸ κρατὸς κόρυθ᾽ εἵλετο φαίδιμος “Εκτωρ, 

καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν" 
᾽ . “-.͵,») εἴ ᾿ ᾿ ἠδ ᾽ ᾿ ’ - , , 

αὐτὰρ ὅγ᾽ ὅν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε, πῆλέ τε χερσίν, 

εἶπεν ἐπευξάμενος Διί τ᾽ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν 

Ζεῦ, ἄλλοι τε θεοί, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι 
ἢ Σ » ε .} ᾽ ᾽ , " ᾿ 

παῖδ᾽ ἐμόν, ὡς καὶ ἐγώ περ, ἀριπρεπέα Τρώεσσιν, 

ὧδε βίην τ᾽ ἀγαθόν, καὶ ᾽Ιλίου ἶφι ἀνάσσειν" 
᾽’ ͵’ » ζ ᾿ »ε ᾿Ὶ } ; ᾽ 

καί ποτέ τις εἴπῃσι, " πατρός γ᾽ ὅδε πολλὸν ἀμείνων 

ἐκ πολέμου ἀνιόντα" φέροι δ᾽ ἔναρα βροτόεντα, 

κτείνας δήιον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ. 

Ὡς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκεν 

παῖδ᾽ ἑόν" ἡ δ᾽ ἄρα μιν κηὠώδεϊ δέξατο κόλπῳ 

δακρυόεν γελάσασα. Πύσις δ᾽ ἐλέησε νοήσας, 

σ 
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χειρί τὲ μιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν. 

δαιμονίη, μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ" 

οὐ γάρ τίς μ’ ὑπὲρ αἷσαν ἀνὴρ " Αἴδι προϊάψει" 
- ὃ’ » , “2 » ᾽ -" 

μοῖραν δ᾽ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 
7 ’ ᾽ ἢ αὖ 3 Ψ .} . Ν -" , οὐ κακόν, οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. 

ἀλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα κόμιζε, 

ἱστόν τ᾽ ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε 

ἔργον ἐποίχεσθαι. Πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει 

πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τοὶ ᾿Ιλίῳ ἐγγεγάασιν. 

ΒΙκ. ΥΙ. γ, 990-498. 

ἃς, 

ΤῊ Τγογαη Ἡαίοἢ 7768. 

Σ Ἕκτωρ ἀγόρευ᾽" ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν. 
« 7) ὦ ᾿ -»" ς ᾿ “Ὁ κε ’ οἱ δ᾽ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας, 

δῆσαν δ᾽ ἱμάντεσσι παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος" 

ἐκ πόλιος δ᾽ ἄξοντο βόας καὶ ἴφια μῆλα 

καρπαλίμως" οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζοντο 

σῖτόν τ᾽ ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο. 

ἔρδον δ᾽ ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας, 
’ 9.) ’ὔ » “ ᾽ , » 

κνίσην δ᾽ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω. 

Οἱ δέ, μέγα φρονέοντες, ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας 
“ , ᾿ ᾿ , ΄ 
εἵατο παννύχιοι" πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλά. 

ὡς δ᾽ ὕτ᾽ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην 
, ᾽ ᾽ ’ « ἈΞ! ἤ ") , . 

φαίνετ’ ἀριπρεπέα, ὕτε τ᾽ ἔπλετο νήνεμος αἰθήρ 

ἔκ τ᾽ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι, 
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᾿ [ω . ᾽ ; » ᾿] « ; » καὶ νάπαι" οὐρανόθεν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπερράγη ἄσπετος 

") [2 

αἰθήρ, 
πάντα δὲ τ᾽ εἴδεται ἄστρα" γέγηθε δὲ τε φρένα 

ποιμήν" 

τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ξάνθοιο ῥοάων, 

Τρώων καιόντων, πυρὰ φαίνετο ᾿Ιλιόθι πρό. 

χίλι᾽ ἄρ᾽ ἐν πεδίῳ πυρὰ καίετο" πὰρ δὲ ἑκάστῳ 

εἵατο πεντήκοντα, σέλαι πυρὸς αἰθομένοιο. 
.“ εἶ - ν ᾽ ΓΖ ΝΥΝ ἵπποι δὲ κρῖ λευκὸν ἐρεπτόμενοι καὶ ὀλύρας, 
«ε ’ »ν» 4.6 » " 7 ἑσταότες παρ᾽ ὄχεσφιν, ἐύθρονον ᾿Ηῶ μίμνον. 

ΒΚ. νι. ν. δ42-5θῦ. 

ΧΙ. 

Τλὸ ΜΜϊβδοῖοη ἐο Αολιϊο5. 

ἃ ἢὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσ- 

σης, 

πολλὰ μάλ᾽ εὐχομένω γαιηόχῳ ᾿Ἐννοσιγαίῳ, 

ῥηιδίως πεπιθεῖν μεγάλας φρένας Αἰακίδαο. 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην" 

τὸν δ᾽ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ, 

καλῇ, δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ᾽ ἀργύρεον ζυγὸν ἧεν" 

τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων, πόλιν ᾿Ηετίωνος ὀλέσσας" 

τῇ ὅγε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ᾽ ἄρα κλέα ἀνδρῶν. 

Πάτροκλος δὲ οἱ οἷος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ,» 

δέγμενος Αἰακίδην, ὁπότε λήξειεν ἀείδων. 

τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος ᾿Οδυσσεύς" 
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στὰν δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο" ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Αχιλ- 

λεῦς, 

αὐτῇ σὺν φόρμιγγι, λιπὼν ἕδος, ἔνθα θάασσεν. 

ὡς δ᾽ αὔτως Πάτροκλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη. 

τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

Χαίρετον" ἢ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον. ἡ τι μάλα 

χθεώ" 
οἵ μοι σκυζομένῳ περ ᾿Αχαιῶν φίλτατοί ἐστον. 

Ὥς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

εἷσεν δ᾽ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν" 

αἵἷψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 

Μείζονα δὴ κρητῆρα, Μενοιτίου υἱέ, καθίστα" 

ζωρότερον δὲ κέραιε, δέπας δ᾽ ἔντυνον ἑκάστῳ" 

οἱ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳ. 

Ὡς φάτο' Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ. 

ΒΙΚ. ΣΧ. ν. 182-205. 

ΧΙΙ. 

716 Ποῤιδαῖ 97) Αολιϊίο5. 

ΙΟΓΕΝῈΕΣ Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν, 

ἡ περ δὴ φρονέω τε, καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται" 

ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος. 

ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Λίδαο πύλῃσιν, 

ὕς χ᾽ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ. 

αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 
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οὔτ᾽ ἔμεγ᾽ ᾿Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα πεισέμεν οἴω 
9» ΠΕΡῚ ἢ ᾽ » , τ 

οὔτ᾽ ἄλλους Δαναούς" ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν, 
΄ ὃ Ζ' ᾽ εἰ Υ ὃ ’ Α ΡΨ.) 

μάρνασθαι δηίοισιν ἐπ᾽ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί. 

ἴση μοῖρα μένοντι, καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι" 
᾽ δὲ »"» φὩῳ ᾿ Α ᾿ ᾽ ᾿Ὶ Ὰ ’ Ξ 

ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακός, ἠδὲ καὶ ἐσθλός 
’ αν γι νς ᾿ 4 φὸν εὖ ΄ ΄, κάτθαν᾽ ὁμῶς ὃ τ᾽ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς. 
.} , , ΄, ᾽ μὴ » -»Ἥ 

οὐδὲ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ, 

αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν. 

ὡς δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσιν 

μάστακ᾽, ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δ᾽ ἄρα οἷ πέλει αὐτῇ; 

ὡς καὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀύπνους νύκτας ἴαυον, 
» 3 « ’ , Ψ 

ἤματα δ᾽ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων, 

ἀνδράσι μαρνάμενος ὀάρων ἕνεκα σφετεράων. 

δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ᾽ ἀνθρωπων, 

πεζὸς δ᾽ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον" 

τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ 

ἐξελόμην, καὶ πάντα φέρων ᾿Αγαμέμνονι δόσκον 
᾽ ΄ ἜΜ ᾽ν» , ᾿ ᾿ -“" Ατρείδῃ" ὁ δ᾽ ὄπισθε μένων παρὰ νηυσὶ θοῇσιν 

δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ᾽ ἔχεσκεν. 

ἅσσα δ᾽ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσιν, 
" ᾿ »ν "Ὁ ᾽ “Φ ᾽ ᾽ ν [ ᾽ " τοῖσι μὲν ἔμπεδα κεῖται, ἐμεῦ δ᾽ ἀπὸ μούνου ᾿Αχαιῶν 

εἵλετ᾽, ἔχει δ᾽ ἄλοχον θυμαρέα' τῇ παριαύων 

τερπέσθω. τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώεσσιν 

᾿Αργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγείρας 

᾿Ατρείδης ; ἡ οὐχ ᾿λένης ἕνεκ᾽ ἠυκόμοιο ; 

ἢ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων 

᾽᾿Ατρεῖδαι ; ἐπεί, ὕστις ἀνὴρ ἀγαθὺς καὶ ἐχέφρων, 

τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν 
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ἐκ θυμοῦ φίλεον, δουρικτητήν περ ἐοῦσαν. 
“ ὃ’ ᾽ Ἀν -» ᾿ Ἵλ ,ὔ φυιὰ δ᾽ 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἐκ χειρῶν γέρας εἵλετο, καί μ᾽ ἀπάτησεν, 
; ᾿ »": 2 ’ ᾽ ’ ΓΑ μή μεὺ πειράτω, εὖ εἰδότος" οὐδέ με πείσει. 

ἀλλ᾽ ᾽Οδυσεῦ σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσιν 

φραζέσθω νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήιον πῦρ. 

ἡ μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο, 

καὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ᾽ αὐτῷ 
: » ᾿ 3, " ᾿, ᾿ ᾿ 

εὐρεῖαν μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξεν 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς δύναται σθένος “Ἕκτορος ἀνδρόφονοιο 

ἴσχειν. ὄφρα δ᾽ ἐγὼ μετ᾽ ᾿Αχαιοῖσιν πολέμιεζον, 

οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν “Ἕκτωρ, 

ἀλλ᾽ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν" 
» 4.5: ἢ » , ῃ "» « , ἔνθα ποτ᾽ οἷον ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔκφυγεν ὁρμήν. 

νῦν δ᾽, ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμίζεμεν “Ἕκτορι δίῳ, 

αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας καὶ πᾶσι θεοῖσιν, 
; ᾿΄ - ᾽ ᾿Ὶ . [ 

νηήσας εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλαδε προερύσσω, 

ὄψεαι, ἢν ἐθέλῃσθα, καὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ, 

ἦρι μάλ᾽ Ἑλλήσποντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα πλεούσας 

νῆας ἐμάς, ἐν δ᾽ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας" 

εἰ δὲ κεν εὐπλοίην δώῃ κλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος; 

ἤματί κε τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἱκοίμην. 

ἔστι δὲ μοι μᾶλα πολλά, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔρρων" 

ἄλλον δ᾽ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ χαλκὸν ἐρυθρὸν 
᾽ , " ᾽ ψ [4 7 

ἠδὲ γυναῖκας ἐυζώνους πολιόν τε σίδηρον 

ἄξομαι, ἱίσσ᾽ ἔλαχόν γε" γέρας δέ μοι, ὅς περ ἔδωκεν, 

αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο κρείων ᾽Αγαμέμνων 

᾽Ατρείδης" τῷ πάντ᾽ ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω, 

ἀμφαδόν, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύζωνται ᾿Αχαιοί, 
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εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν 

αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος. οὐδ᾽ ἂν ἔμοιγε 
, ’ ᾿ “1 ᾽ τ γ57 

τετλαίη κύνεός περ ἐὼν εἰς ὦπα ἰδέσθαι. 

οὐδέ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον" 

ἐκ γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν" οὐδ᾽ ἂν ἔτ᾽ αὖτις 

ἐξαπάφοιτ᾽ ἐπέεσσιν" ἅλις δὲ οἱ. ἀλλὰ ἕκηλος 
᾽ , ο ᾽ . “4 ᾿ “ ΄ ἐρρέτω" ἐκ γὰρ εὖ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς. 
3 ᾿Ὶ , μι »"» “ “ ᾽ Α » ἐχθρὰ δὲ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ. 

γ) Ὁ » , δ τὺ ΄ , ἀχι οὐδ᾽ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰκοσάκις τόσα δοίη 
ε͵ , « -“ » Ἁ » »Ὲ ᾿ 

ὕσσα τὲ οἱ νῦν ἔστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο, 

οὐδ᾽ ὕσ᾽ ἐς ̓ Ορχομενὸν ποτινίσσεται, οὐδ᾽ ὅσα Θήβας 

Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται, 

αἵ θ᾽ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑκάστας 
. ᾿ ᾽ - ᾿ ω ΑΝ ( ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν" 

οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθός τε κόνις τε, 

οὐδέ κεν ὡς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει’ ᾿Αγαμέμνων, 

πρίν γ᾽ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώβην. 

κούρην δ᾽ οὐ γαμέω ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο, 

οὐδ᾽ εἰ χρυσείῃ ᾿Αφροδίτῃ κάλλος ἐρίζοι, . 

ἔργα δ᾽ ᾿Αθηναίῃ γλαυκώπιδι ἰσοφαρίζοι" 

οὐδὲ μιν ὡς γαμέω" ὁ δ᾽ ᾿Αχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω, 

ὕς τις οἷ τ᾽ ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν. 

ν. 807»592. 
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ΧΠ1Π].. 

ϑροθοῖ 9}, ῬΠοοηῖα. 

η ΛΛ᾽ ᾿Αχιλεῦ δάμασον θυμὸν μέγαν" οὐδὲ τι 
’ὕ 

σε χρῇ 
κ᾿ τ "» ᾿ . δὴ . ν᾿ ᾽ ,ὔ 

νηλεὲς ἦτορ ἔχειν' στρεπτοὶ δὲ τε καὶ θεοὶ αὐτοί, 

τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε. 

καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσιν 

λοιβῇ τε κνίσῃ τε παρατρωπῶσ᾽ ἄνθρωποι 

λισσόμενοι, ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ. 
Ν ΄ ,ὔ 2 ᾿Ὶ “ ͵ 

καὶ γάρ τε Λιταί εἰσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο, 
΄ - ΄ -» ’, 

χωλαί τε ῥυσαί τε παραβλῶπές τ᾽ ὀφθαλμώ" 
.“«,-᾿ ἢ , 4." γἋ » 

αἵ ῥά τε καὶ μετόπισθ᾽ [Ατης ἀλέγουσι κιοῦσαι. 
ς.- Ὁ» ’ 2 ΄ «“ ,ὔ ἡ δ᾽ ΓΑτη σθεναρῆή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας 

πολλὸν ὑπεκπροθέει, φθάνει δὲ τε πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν 

βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους" αἱ δ᾽ ἐξακέονται ὀπίσσω. 
«᾿ ω Ι] 7.9 , ᾿ . δ: Φ ὃς μέν τ᾽ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἄσσον ἰούσας, 

᾿ ᾿ ὦ ΄ Ἂν. ᾽ ᾿ Ν᾿ τὸν δὲ μέγ᾽ ὥνησαν καί τ᾽ ἔκλυον εὐξαμένοιο 

ὃς δὲ κ᾽ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπη, 

λίσσονται δ᾽ ἄρα ταίγε Δία ἸΚρονίωνα κιοῦσαι 

τῴ Ατην ἅμ᾽ ἕπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ. 

ἀλλ᾽ ᾿Αχιλεῦ πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἕπεσθαι 
΄ 29. Κὶ ᾽ ΄ , ᾽ » 

τιμήν, ἥτ᾽ ἄλλων περ ἐπιγνώμπτει νόον ἐσθλῶν. 

εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι, τὰ δ᾽ ὄπισθ᾽ ὀνομάζοι 

᾽Ατρείδης, ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπιζαφελῶς χαλεπαίνοι, 

οὐκ ἂν ἔγωγέ σε μῆνιν ἀπορρίψαντα κελοίμην 
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᾿Αργείοισιν ἀμυνέμεναι, χατέουσί περ ἔμπης" 

νῦν δ᾽ ἅμα τ᾽ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ, τὰ δ᾽ ὄπισθεν 

ὑπέστη, 

ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους, 

κρινάμενος κατὰ λαὸν ᾿Αχαιικόν, οἵτε σοὶ αὐτῷ 

φίλτατοι ᾿Αργείων" τῶν μὴ σύ γε μῦθον ἐλέγξῃς, 

μηδὲ πόδας" πρὶν δ᾽ οὔτι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι. 

οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν 

ἡρώων, ὕτε κέν τιν᾽ ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι" 

δωρητοί τε πέλοντο, παράρρητοί τ᾽ ἐπέεσσιν. 

ν. 490-520. 

ΧΙΥ. 

Α)ας. 

ΩΣ εἰπὼν ὁ μὲν ἦρχ᾽; ὁ δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόθεος 

φώς. , 

εὗρον ἔπειτ᾽ ᾿Οδυσῆα διίφιλον" ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν᾽ 

Τρῶες ἕπονθ᾽ ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν 

ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ᾽ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ 
».- - » 

ἰῷ ἀπὸ νευρῆς" τὸν μέν τ᾽ ἤλυξε πόδεσσιν 
[2 » , - ΝΥ ’ " , ὌΝ ᾿ ΜᾺ φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα λιαρόν καὶ γούνατ᾽ ὀρώρῃ 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀιστός, 
᾽ , -" .} » ’ ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν 
᾽ ᾿ »" » " , 

ἐν νεμεὶ σκιερῷ" ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων 

σίντην" θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὁ δώπτει: 

ὥς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ ᾽᾿Οδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην 
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Ν Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι" αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 
»» τ» ᾽ ’ὔ , δ ἀίσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἥμαρ᾽ 

Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε, φέρων σώκος ἠύτε πύργον, 

στῆ δὲ παρέξ, Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 

Ἑ κ Ἀ Ἐ Ἕ Ἀκ 

Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὥρσεν᾽ 

στῆ δὲ ταφών, ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον" 
, ι , 3. ἷἣν πὶ ὦ ᾿ ἃ ᾿ 

τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου, θηρὶ ἐοικώς, 
γ ’ ᾽ , ’ ᾿Ὶ Ψ ,ὔ ἐντροπαλιζόμενος, ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων. 

ὡς δ᾽ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο 

ἐσσεύοντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, 
“ ᾿ ΩΣ -" ᾽ - « 4 

οἵ τε μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι 

πάννυχοι ἐγρήσσοντες" ὁ δὲ κρειῶν ἐρατίζων, 

ἰθύει, ἀλλ᾽ οὔτι πρήσσει: θαμέες γὰρ ἄκοντες 

ἀντίοι ἀίσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 

καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ᾽ 

ἠῶθεν δ᾽ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ" 
τι » ἘΞ, Ν ’, “ - 

ὡς Αἴας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ 

ἤιε, πόλλ᾽ ἀέκων περὶ γὰρ δίε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας 

νωθής, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγη, 

κείρει τ᾽ εἰσελθὼν βαθὺ λήιον" οἱ δέ τε παῖδες 

τύπτουσιν ῥοπάλοισι" βίη δέ τε νηπίη αὐτῶν" 

σπουδῇ τ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο φορβῆς" 
κι “9. Ν Ἢ » , ΄, ΝΡ 
ὡς τότ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴαντα μέγαν, Τελαμώνιον υἱόν, 

Τρῶες ὑπέρθυμοι, τηλέκλητοί τ᾽ ἐπικουροι, 

νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σιίκος αἰὲν ἕποντο. 

Αἴας δ᾽ ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς, 
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αὗτις ὑποστρεφθείς, καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας 

Τρώων ἱπποδάμων" ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν. 

ΒΙκς. χι. 472-480: δ44-568. 

ΧΥ. 

Οοἰϊοφιῃ δοίιυοοη, Ηοίον' απα Ῥοϊψααηιαϑ. 

Λ Η τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕκτορα εἶπε 

παραστάς 
«“  ἼΒΦΙ ἢ ’ ’ ᾽ ϑ ᾽ " 

Εκτορ, ἀεὶ μὲν πώς μοι ἐπιπλήσσεις ἀγορῇσιν 

ἐσθλὰ φραζομένῳ, ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν, 

δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ, 
» 2. ᾿ " Α ’, 32. 4.8 “ 

οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ κράτος αἰὲν ἀέξειν 

νῦν δ᾽ αὖτ᾽ ἐξερέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 

μὴ ἴομεν Δαναοῖσι μαχησόμενοι περὶ νηῶν. 

ὧδε γὰρ ἐκτελέεσθαι ὀίομαι, εἰ ἐτεόν γε 

Τρωσὶν ὅδ᾽ ὀρνις ἐπῆλθε, περησέμεναι μεμαῶσιν, 
ΓΗ « , ΓΙ πο ᾿ ᾿ γ} ᾿ 

αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, 

φοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον 

ζωόν" ἄφαρ δ᾽ ἀφέηκε, πάρος φίλα οἰκί᾽ ἱκέσθαι, 

οὐδ᾽ ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν ἑοῖσιν. 
τ᾿ « »" » “ , Ν » ᾽ -»" ὡς ἡμεῖς, εἴ πέρ τε πύλας καὶ τεῖχος ᾿Αχαιῶν 

ῥηξόμεθα σθένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ᾽ ᾿Αχαιοί, 

οὐ κόσμῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθ᾽ αὐτὰ κέλευθα" 

πολλοὺς γὰρ Τρώων καταλείψομεν, οὕς κεν ᾿Αχαιοὶ 

χαλκῷ δῃώσουσιν, ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν. 

ὧδε χ᾽ ὑποκρίναιτο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ 
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᾽ , [ ’ ἐ ’ὔ, , 

εἰδείη τεράων καί οἱ πειθοίατο λαοί. 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος 
“ 

Ἐκτωρ᾽ 

Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγο- 

ρεύεις" , 

οἶσθα καὶ ἀλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 
) ᾽ " ᾿ Ὁ ᾽ εἶ - 2 , 

εἰ δ' ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, 

ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὥλεσαν αὐτοί, 

ὃς κέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαθέσθαι 

βουλέων, ἅς τέ μοι αὐτὸς ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν" 

τύνη δ᾽ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις 

πείθεσθαι, τῶν οὔ τι μετατρέπομ᾽ οὐδ᾽ ἀλεγίζω, 
ψ" 45 δκς 

εἴτ᾽ ἐπὶ δεξί" ἴωσι πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε, 

εἴτ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοί γε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. 

ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα βουλῇ, 

ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει. 

εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. 

ΒΙκ. χιι. ν. 210-248, 

ΧΥῚ. 

ϑ᾽ηιὶίο. 

Σ τώ γε προβοῶντε μάχην ὦὥτρυνον ᾿Αχαιῶν. 

τῶν δ᾽, ὥς τε νιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ 

ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ᾽ ὥρετο μητίετα “πεὺς 

γνειφέμεν, ἀνθρώποισι πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα" 

κοιμήσας δ᾽ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα καλύψῃ 



ΤΉΝ 1114}. 29 

ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς καὶ πρώονας ἄκρους 
8 ’ὔ - " ᾽ » Ψ » καὶ πεδία λωτοῦντα καὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα, 

καί τ᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς κέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀκταῖς, 
- ’ Ὰ ᾽ , » ’ 

κῦμα δὲ μιν προσπλάζον ἐρύκεται" ἄλλα τε πάντα 

εἰλύαται καθύπερθ᾽, ὅτ᾽ ἐπιβρίσῃ Διὸς ὄμβρος" 
κι »"» : “ Η -» ΄ 

ὡς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο θαμειαί, 

αἱ μὲν ἄρ᾽ ἐς Τρῶας, αἱ δ᾽ ἐκ Τρώων ἐς ᾿Αχαιούς, 

βαλλομένων" τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει. 

ν. 277-289. 

ΧΥΙΙ. 

Ποοίον 7ογο65 ᾿ϊδ αν τοϊηΐη, ἐδ Παριραγίδ. 

ΚΤΩΡ δ᾽ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὕς ῥὰ πυλάων 

ἑστήκει πρόσθε, πρυμνὸς παχύς, αὐτὰρ ὕπερθεν 

ὀξὺς ἔην" τὸν δ᾽ οὔ κε δύ᾽ ἀνέρε δήμου ἀρίστω 

ῥηιδίως ἐπ’ ἄμαξαν ἀπ’ οὔδεος ὀχλίσσειαν, 

οἷοι νῦν βροτοί εἰσ᾽" ὁ δέ μιν ῥέα πάλλε καὶ οἷος., 

τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω. 

ὡς δ᾽ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰός, 

χειρὶ λαβὼν ἑτέρῃ, ὀλίγον δὲ μιν ἄχθος ἐπείγει" 

ὡς “Ἕκτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λᾶαν ἀείρας, 

αἵ ῥὰ πύλας εἴρυντο πύκα στιβαρῶς ἀραρυίας, 

δικλίδας ὑψηλάς" δοιοὶ δ᾽ ἔντοσθεν ὀχῆες 

εἶχον ἐπημοιβοί, μία δὲ κληὶς ἐπαρήρει. 

στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας, 

εὖ διαβάς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη. 
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ῥῆξε δ' ἀπ’ ἀμφοτέρους θαιρούς" πέσε δὲ λίθος εἴσω 

βριθοσύνῃ, μέγα δ᾽ ἀμφὶ πύλαι μύκον᾽ οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὀχῆες 

ἐσχεθέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη 

λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσθορε φαίδιμος “Ἕκτωρ 

νυκτὶ θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια' λάμπε δὲ χαλκῷ 

σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ" δοιὰ δὲ χερσὶν 

δοῦρ᾽ ἔχεν. οὔ κέν τίς μιν ἐρυκάκοι ἀντιβολῆσας, 

νόσφι θεῶν, ὕτ᾽ ἐσᾶλτο πύλας" πυρὶ δ᾽ ὄσσε δεδήει. 

κέκλετο δὲ Τρώεσσιν ἑλιξάμενος καθ᾽ ὕμιλον 

τεῖχος ὑπερβαίνειν" τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντι πίθοντο" 

αὐτίκα δ᾽ οἱ μὲν τεῖχος ὑπέρβασαν, οἱ δὲ κατ᾽ αὐτὰς 

ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας. Δαναοὶ δ᾽ ἐφόβηθεν 

νῆας ἀνὰ γλαφυράς" ὅμαδος δ᾽ ἀλίαστος ἐτύχθη. 

ν. 445-471]. 

ΧΥΠΙ, 

ῬΡοδοϊάοη. 

ΥΔ’ ἀλαοσκοπίην εἶχε κρείων ᾿Ενοσίχθων" 

καὶ γὰρ ὁ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μά 

χήν τε 

ὑψοῦ ἐπ’ ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης 

Θρηικίης" ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη, 

φαίνετο δὲ Πριάμοιο πόλις καὶ νῆες ᾿Αχαιῶν. 

ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅ γ᾽ ἐξ ἁλὸς ἕζετ᾽ ἰών, ἐλέαιρε δ᾽ ᾿Αχαιοὺς 

Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. 

αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὄρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος, 
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κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς" τρέμε δ᾽ οὔρεα μακρὰ καὶ 

ὕλη 

ποσσὶν ὑπ᾽ ἀθανάτοισι ἸΤοσειδάωνος ἰόντος. 
" Η , ΓΙ ᾿ ΓΕ" .“ , 

τρὶς μὲν ὀρέξατ᾽ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ, 

Αἰγάς, ἔνθα τέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης 

χρύσεα μαρμαίροντα τετεύχαται, ἄφθιτα αἰεί. 

ἔνθ᾽ ἐλθὼν ὑπ᾽ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ᾽ ἵππω, 

ὠκυπέτα, χρυσέξῃσιν ἐθείρῃσιν κομόωντε, 

χρυσὸν δ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ" γέντο δ᾽ ἱμάσθλην 
’ » «ε “Ὁ ᾽ , ’ὔ 

χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ δ᾽ ἐπεβήσετο δίφρου, 

βῆ δ᾽ ἐλάαν ἐπὶ κύματ᾽. ἄταλλε δὲ κήτε᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
’ " ᾽ ᾽ “ »ν 

πάντοθεν ἐκ κευθμῶν, οὐδ᾽ ἠγνοίησεν ἄνακτα" 

γηθοσύνῃ δὲ θάλασσα διίστατο: τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο 

ῥίμφα μάλ᾽, οὐδ᾽ ὑπένερθε διαίνετο χάλκεος ἄξων. 

τὸν δ᾽ ἐς ̓ Αχαιῶν νῆας ἐύσκαρθμοι φέρον ἵπποι. 

Ἔστι δὲ τι σπέος εὐρὺ βαθείης βένθεσι λίμνης, 

μεσσηγὺς Τενέδοιο καὶ Ἴμβρου παιπαλοέσσης" 

ἔνθ᾽ ἵππους ἔστησε ἸΤοσειδάων ἐνοσίχθων 

λύσας ἐξ ὀχέων, παρὰ δ᾽ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ. 

ἔδμεναι" ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυσείας 
, ᾿ ᾽ ᾿ » »ν " , ἀρρήκτους ἀλύτους, ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν 

νοστήσαντα ἄνακτα" ὁ δ᾽ ἐς στρατὸν ᾧχετ᾽ ᾿Αχαιῶν. 

ΒΙκ. ΧΙ, γ, 10-88. 
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ΧΙΧ. 

Α Οἴοβο Οοηιϑαΐ αἱ ἐλ ϑ)ιῖρ8. 

Σ ῥα κελευτιόων γαιήοχος ὦρσεν ᾿Αχαιούς. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες 
ἢ »Ἕ ἢ » ) ’ ι καρτεραί, ἃς οὔτ᾽ ἄν κεν Αρης ὀνόσαιτο μετελθὼν 

» 9.32 ’ ’ « . » οὔτε κ᾿ ᾿Αθηναίη λαοσσόος" οἱ γὰρ ἄριστοι 

κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ “Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον, 
΄ ’ , ’ 2 - ᾿, 

φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σἀκεὶϊ προθελύμνῳ. 
᾽ δ, υ ΕΣ ᾽ Ὡῳ..Φ»ν ’ Ψ ) , 3. , 

ἀσπὶς ἄρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ᾽ ἀνήρ" 
-» Ψψος , ’ -“ 4 

ψαῦον δ᾽ ἱἹππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισιν 
’ τ᾿ 4.3... 2 , 

νευόντων" ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν. 

ἔγχεα δ᾽ ἐπτύσσοντο θρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

σειόμεν᾽" οἱ δ᾽ ἰθὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι. 

Τρῶ-ς δὲ προύτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ “Ἕκτωρ 

ἀντικρὺ μεμαώς, ὀλοοίτροχος ὡς ἀπὸ πέτρης, 

ὅν τε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάρροος ὥσῃ, 
«», ᾽ , » ᾽ “ »ν , . ῥήξας ἀσπέτῳ ὄμβρῳ ἀναιδέος ἔχματα πέτρης 

ὕψι δ᾽ ἀναθρώσκων πέτεται, κτυπέει δέ θ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ ᾿ 

ὕλη" ὁ δ᾽ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, ἕως ἵκηται 
᾽ ’ ᾿, ᾽ » , ᾽ ’ ’ ἰσόπεδον" τότε δ᾽ οὔ τι κυλίνδεται ἐσσύμενός περ. 
“" γι .“ " ᾽ ΄ ’ ’ 

ὡς “κτωρ εἴως μὲν ἀπείλει μέχρι θαλάσσης 

ῥέα διελεύσεσθαι κλισίας καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 

κτείνων" ἀλλ᾽ ὕτε δὴ πυκινῇς ἐνέκυρσε φάλαγξιν, 

στῆ ῥα μάλ᾽ ἐγχριμφθείς. οἱ δ᾽ ἀντίοι υἷες ᾿Αχαιῶν, 

νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν;, 
- ᾽ }Ὶ , « ε ΄ ’ ὦσαν ἀπὸ σφείων" ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη. 

ν, 125-148, 
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ΧΧ, 

Τροίον Πἰουϊυοα ὑψ 4 οίϊο. 

Σ εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμέ. ι λαῶν. 

ὡς δ᾽ ὅτε τις στατὸς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ 

φάτνῃ, 

δεσμὸν ἀπορρήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων, 
᾽ ᾿ , ) » -" 

εἰωθὼς λούεσθαι ἐυρρεῖος ποταμοῖο, 

κυδιόων" ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 
» »ὕὔ « ΕΣ ε " ’ 

ὦμοις ἀίσσονται" ὁ δ᾽ ἀγλαΐηφι πεποιθώς, 
᾿ἈΡῚ ε -" , , »» ΗΠ κ᾿ «“ 
ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει μετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων" 
[Ὶ «“ . ’ ᾿ , 3, .ἃ , 

ὡς “Ἕκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ᾽ ἐνώμα 
ὕ ’ « Ὁ ᾽ νι ὩἩΨΝ ᾽ Φ 

ὀτρύνων ἱππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν. 
« ᾽ “ ΑΙ Ξ. Ψ ν» .} 

οἱ δ᾽, ὥς τ᾽ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα 

ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται: 

τὸν μέν τ᾽ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη 

εἰρύσατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἧεν"- 
-» , ΚΝ ες, “« ᾽ [ ᾿ ᾽ , 

τῶν δὲ θ᾽ ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠυγένειος 
᾽ «7 τ ᾿ , ᾽ ᾿ . » 

εἰς ὁδόν, αἶψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας" 
ΓῚ 4 ᾿ ε ᾿ γι .«“ 
ὡς Δαναοὶ εἵως μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο, 

νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν" 
᾽ ᾿ .ι.7»ν» .“ ϑ 6 ᾿ , "- 

αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον “Ἑκτορ᾽ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν, 
; » " ᾿ , ’ 

τάρβη αν, πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός. 

ΒΙκ. ΧΥ. Υ. 02.280. 
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ΣΙ, 

Τὸ ])εαίῃ 97) Επρλογϑι. 

ΓΜΑΤῚ οἱ δεύοντο κόμαι χαρίτεσσιν ὁμοῖαι 

πλοχμοί θ᾽, οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφή- 

κωντο. 

οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης 

χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, ὅθ᾽ ἅλις ἀναβέβρυχεν ὕδωρ, 

καλὸν τηλεθάον᾽ τὸ δὲ τε πνοιαὶ δονέουσιν 

παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνθεϊ λευκῷ" 

ἐλθὼν δ᾽ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ 

βόθρου τ᾽ ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ᾽ ἐπὶ γαίῃ" 

τοῖον ἸΠάνθου υἱὸν ἐυμμελίην Εὔφορβον 

᾿Ατρείδης Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε, τεύχε᾽ ἐσύλα. 

Ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς, 

βοσκομένης ἀγέλης βοῦν ἁρπάσῃ ἥ τις ἀρίστη" 

τῆς δ᾽. ἐξ αὐχέν᾽ ξαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν 

πρῶτον, ἔπειτα δὲ θ᾽ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει 

δῃῶν" ἀμφὶ δὲ τόν γε κύνες ἄνδρες τε νομῆες 

πολλὰ μάλ᾽ ἰύζουσιν ἀπόπροθεν, οὐδ᾽ ἐθέλουσιν 

ἀντίον ἐλθέμεναι" μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ" 

ὡς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα 

ἀντίον ἐλθέμεναι Μενελάου κυδαλίμοιο. 

ΒΙκ. ΧυΙχ. ν. 581-69. 
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ΧΧΙ. 

Τλὲ Πογϑο5 ΟἹ Δολῖϊος τυθορ 707 Ῥαίϊγοοίιδ. 

Σ οἱ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ᾽ ὀρυμαγδὸς 

χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι᾿ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο" 

ἵπποι δ᾽ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες 

κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο 

ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ᾽ “Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο. 

ἡ μὰν Αὐτομέδων Διώρεος ἄλκιμος υἱὸς 

πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων, 

πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ᾽ ἀρειῇ" 

τὼ δ᾽ οὔτ᾽ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν "Ἑλλήσποντον 

ἠθελέτην ἰέναι οὔτ᾽ ἐς πόλεμον μετ᾽ ᾿Αχαιούς, 

ἀλλ᾽ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ᾽ ἐπὶ τύμβῳ 

ἀνέρος ἑστήκῃ τεθνηότος ἠὲ γυναικός, 

ὡς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες, 

οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα. δάκρυα δὲ σφιν 

θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν 

ἡνιόχοιο πόθῳ" θαλερὴ δ᾽ ἐμιαίνετο χαίτη 

ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέρωθεν. 

μυρομένω δ᾽ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, 

κινήσας δὲ κάρῃ προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν' 

ἃ δειλώ, τί σφῶι δόμεν Πηλῆι ἄνακτι 

θνητῷ, ὑμεῖς δ᾽ ἐστὸν ἀγήρω τ᾽ ἀθανάτω τε. 

ἡ ἵνα δυστήνοισι μετ᾽ ἀνδράσιν ἄλγε᾽ ἔχητον ; 

οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀιζυρώτερον ἀνδρὸς 
», , -"» , 

πάντων, ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει. 
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ἀλλ᾽ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν 
" , ᾽ ’ Φ ᾽ . ἐὰν". 

Ἑκτωρ Πριαμίδης ἐποχήσεται" οὐ γὰρ ἐάσω. 

ἦ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως; 

σφῶιν δ᾽ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ᾽ ἐνὶ θυμῷ, 
» ν φ ’ ; ΕΣ , 

ὄφρα καὶ Αὐτομέδοντα σαώσετον ἐκ πολέμοιο 

νῆας ἔπι γλαφυράς" ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω, 

κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐυσσέλμους ἀφίκωνται 

δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. 

ΒΙκς. ΧχυτΙΙ. ν. 424-455. 

ΧΧΊΠΙ, 

Δ γοηι ἐὴ6 δηϊοιϊα 077 Δοληζο8. 

Ν δ᾽ ἐτίθει νειὸν μαλακήν, πίειραν ἄρουραν, 

εὐρεῖαν τρίπολον" πολλοὶ δ᾽ ἀροτῆρες ἐν αὐτῇ 
’ [4 ᾽ . » ΙῬ) 

ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνθα καὶ ἔνθα. 
« ἈΔ} ’ , « 7} , ᾽ ᾿ 

οἱ δ᾽ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης, 
-" »» ΠῚ) " Ψ , » 

τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου 

δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών" τοὶ δὲ στρέψασκον ἀν᾽ ὄγμους, 

ἱέμενοι νειοῖο βαθείης τέλσον ἱκέσθαι. 
«ς ᾿ ΄ ,), » Ε}) ’ ᾿ δ΄. ἃ 

ἡ δὲ μελαίνετ᾽ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει 

χρυσείη περ ἐοῦσα᾽ τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο. 

Ἔν δ᾽ ἐτίθει τέμενος βαθυλήιον᾽" ἔνθα δ᾽ ἔριθοι 

ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες. 
’ βΒ.ῊνΨ  Όῃ. ᾽ ᾿ " » 

δράγματα δ᾽ ἄλλα μετ᾽ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε, 

ἄλλα δ᾽ ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο. 

τρεῖς δ᾽ ἄρ᾽ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν" αὐτὰρ ὄπισθεν 
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παῖδες δραγμεύοντες, ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες, 

ἀσπερχὲς πάρεχον. βασιλεὺς δ᾽ ἐν τοῖσι σιωπῇ 

σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει. ἐπ᾿ ὄγμου γηθόσυνος κῆρ. 
, ᾽ ᾿ οἷο ἴς » - ᾿ 

κήρυκες δ᾽ ἀπάνευθεν ὑπὸ δρυὶϊ δαῖτα πένοντο, 

βοῦν δ᾽ ἱερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον" αἱ δὲ γυναῖκες 

δεῖπνον ἐρίθοισιν λεύκ᾽ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον. 

Ἔν δ᾽ ἐτίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλωὴν 
Α ’ ᾿ ᾽ 3 ᾿ Ἑ Ἅ 

καλὴν χρυσείην" μέλανες δ᾽ ἀνὰ βότρυες ἦσαν. 

ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν. 
᾽ ᾿ αἵ ᾿ ; " ) ε΄’ »» ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ᾽ ἕρκος ἔλασσεν 

κασσιτέρου" μία δ᾽ οἴη ἀταρπιτὸς ἣεν ἐπ᾽ αὐτήν, 

τῇ νίσσοντο φορῆες, ὅτε τρυγόῳφεν ἀλωήν. 
" κ ΑῚ ΕΣ ᾽ 4 ΄ 

παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠίθεοι ἀταλὰ φρονέοντες 
-᾿" » ’ ,’ ’ ᾽ 

πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδξα καρπόν. 

τοῖσιν δ᾽ ἐν μέσσοισι πάις φόρμιγγι λιγείῃ 

ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδεν 

λεπταλέῃ φωνῇ" τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ 

μολπῇ τ᾽ ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο. 

᾿ Ἔκ. ΧΥΤΙ. ν. 541-572. 

ΧΧΤΥ͂. 

716 γοδοηίαϊζίοη, οΓ ἔϊι6 ΑγΏΉι5. 

ὩΣ μὲν κροκόπεπλος ἀπ᾽ ᾿Ωκεανοῖο ῥοάων 

ὦρνυθ᾽, ἵν’ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βρο- 

τοῖσιν. 

ἡ δ᾽ ἐς νῆας ἵκανε, θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα. 
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εὗρε δὲ Πατρόκλῳ περικείμενον ὃν φίλον υἱόν, 

κλαίοντα λιγέως" πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 

μύρονθ᾽. ἡ δ᾽ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων, 
» »» ε - ,»» ».» 2. ν 3. Ὁ Ἐν ε ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρί, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν 

τέκνον ἐμόν, τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ 

κεῖσθαι, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεῶν ἰότητι δαμάσθη" 

τύνη δ᾽ Ηφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο, 
᾿ 7 τὸ » ᾿΄, 8.1 δ » , 

καλὰ μάλ᾽, οἵ οὔ πώ τις ἀνὴρ ὦμοισι φόρησεν. 
-Ὁ » τ, Ἂ, Α , ἀν) 

Ως ἄρα φωνήσασα θεὰ κατὰ τεύχε᾽ ἔθηκεν 

πρόσθεν ᾿Αχιλλῆος" τὰ δ᾽ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα. 

Μυρμιδόνας δ᾽ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδὲ τις ἔτλη 

ἄντην εἰσιδέειν, ἀλλ᾽ ἔτρεσαν. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

ὡς εἶδ᾽, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δὲ οἱ ὄσσε 

δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανθεν" 
΄ ἢ ΄ » ὦ " » ᾽ 

τέρπετο δ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα. 

ΒΙ-. πὺχν τ: 1.18: 

ΧΧΥ. 

Αολῖϊίο5 Αγηηρ' 70γ Βαίϊϊο. 

ΤΓΛΗ δ᾽ οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ 

χθὼν 

χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς" ὑπὸ δὲ κτύπος ὥρνυτο ποσσὶν 

ἀνδρῶν" ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκεν 

καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 

δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν. 
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ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 

χάλκεον" αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τὲ στιβαρόν τε 
τ - ᾽ ’ ’ ’ Φιι 4.9 , 

εἵλετο, τοῦ δ᾽ ἀπάνευθε σέλας γένετ᾽ ἠύτε μήνης. 
« “.» Ὁ ᾿] ΓΖ , ᾿ς. ’ ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτῃσι φανήῃ 

, ΟΡΞΑ Η͂ ᾿ , ε ΩΣ » 
καιομένοιο πυρός" τὸ δὲ καίεται ὑψόθ᾽ ὄρεσφιν 

σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ" τοὺς δ᾽ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι 

πόντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα φίλων ἀπάνευθε φέρουσιν" 

ὡς ἀπ᾽ ᾿Αχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ᾽ ἵκανεν 

καλοῦ δαιδαλέου. περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας 
᾿ , ; « ᾽ ᾿ κι ᾽ 8 κρατὶ θέτο βριαρήν" ἡ δ᾽ ἀστὴρ ὃς ἀπέλαμπεν 

ἵππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο δ᾽ ἔθειραι 

χρύσεαι, ἃς “Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειαάς. 

πειρήθη δ᾽ ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

εἰ οἵ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυϊα" 

τῷ δ᾽ εὖτε πτερὰ γίγνετ᾽, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν. 

ἐκ δ᾽ ἄρα σύριγγος πατρώιον ἐσπάσατ᾽ ἔγχος, 

βριθὺ μέγα στιβαρόν' τὸ μὲν οὐ δύνατ᾽ ἄλλος Αχαιῶν 

πάλλειν, ἀλλῴ μιν οἷος ἐπίστατο πῆλαι ᾿Αχιλλεύς, 

Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων. 

Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν. 

ν. 802-29]. 
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ΧΧΥΙ. 

ϑρεθοῖ, οΥ ἢ᾿6 Πογδο Χαηΐγηι5. 

ΟΝ δ᾽ ἀρ’ ὑπὸ ζυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος 

ἵππος 

Ξάνθος, ἄφαρ δ᾽ ἤμυσε καρήατι" πᾶσα δὲ χαίτη 

ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν οὖδας ἵκανεν. 

αὐδήεντα δ᾽ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη" 

καὶ λίην σ᾽ ἔτι νῦν γε σαώσομεν, ὕβριμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ" 

ἀλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον. οὐδέ τοι ἡμεῖς 

αἴτιοι, ἀλλὰ θεός τε μέγας καὶ μοῖρα κραταιή. 

οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε 

Τρῶες ἀπ᾽ ὦμοιιν Πατρόκλου τεύχε ἕλοντο" 

ἀλλὰ θεῶν ὥριστος, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ, 

ἔκταν᾽ ἐνὶ προμάχοισι καὶ Ἕκτορι κῦδος ἔδωκεν. 

νῶι δὲ καί κεν ἵμα πνοιῇ Ζεφύροιο θέοιμεν, 

ἥν περ ἐλαφροτάτην φάσ᾽ ἔμμεναι" ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ 

μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι. 

ςς ἄρα φωνήσαντος ᾿Βρινύες ἔσχεθον αὐδήν. 

τὸν δὲ μέγ᾽ οχθησας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς 

Ξάνθε, τί μοι θάνατον μαντεύεαι ; οὐδὲ τί σε χρή. 

εὖ νύ τοι οἶδα καὶ αὐτὸς ὕὅ μοι μόρος ἐνθάδ᾽ ὀλέσθαι, 

νόσφι φίλου πατρὸς καὶ μητέρος" ἀλλὰ καὶ ἔμπης 

οὖ λήξω πρὶν Τρῶας ἄδην ἐλάσαι πολέμοιο. 

Ἦ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους. 

ν. 404-424, 
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ΧΧΥΙ͂Ι. 

Τὸ αἰοὐς αὐναηοο ἰο Βαίζο. 

Λ ΥΤᾺΡ ἐπεὶ μεθ᾽ ὅμιλον ᾿Οολύμπιοι ἤλυθον ἀν- 

δρῶν, 

ὦρτο δ᾽ ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ᾽ ᾿Αθήνη, 

στᾶσ᾽ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός, 
» Θ᾿. 1 ’ ᾽ ’ Α ᾽ ἢ 

ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἀκτάων ἐριδούπων μακρὸν ἀύτει. 

αὖε δ᾽ ΓΑἈρης ἑτέρωθεν. ἐρεμνῇ λαίλαπι ἴσος, 

ὀξὺ κατ᾽ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων, 

ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ 
« ᾿ ᾽ “ ᾿ ΠῚ ; Ὡς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες θεοὶ ὀτρύνοντες 

σύμβαλον, ἐν δ᾽ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν. 

δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

ὑψόθεν" αὐτὰρ ἔνερθε Ποσειδάων ἐτίναξεν 

γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα. 

πάντες δ᾽ ἐσσείοντο πόδες πολυπίδακος Ἴδης 
" ’ ’ , ᾿ “ἢ ᾽ “ 

καὶ κορυφαΐί, Τρώων τε πόλις καὶ νῆες ᾿Αχαιῶν. 

ἔδδεισεν δ᾽ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων ᾿Αἰιδωνεύς, 

δείσας δ᾽ ἐκ θρόνου ἄλτο καὶ ἴαχε, μὴ οἱ ὕπερθεν 
"Ὅ ᾽ ἢ} Ξ ’ με ’ 

γαῖαν ἀναρρήξειε ἸΤοσειδάων ἐνοσίχθων, 

οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη 
[2] ᾽ ’ ; , , σμερδαλέ᾽ εὐρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ. 

τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων. 

ΒΙκ. χχ. νυ. 47-660. 
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ΧΧΥΊΙΠ]. 

Ἰορίψ ὁ ΑΑολιῖϊίο5 ἰο 7 οαοΉ. 

ἩΠῚΕ, μή μοι ἄποινα πιφαύσκεο, μηδ᾽ ἀγό- 

ρευε. 

πρὶν μὲν γὰρ Πάτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον ἦμαρ, 

τόφρα τί μοι πεφιδέσθαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἦεν 

Τρώων, καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἡδ᾽ ἐπέρασσα" 

νῦν δ᾽ οὐκ ἔσθ᾽ ὅς τις θάνατον φύγῃ, ὅν κε θεός γε 

Ἰλίου προπάροιθεν ἐμῇς ἐν χερσὶ βάλῃσιν, 

καὶ πάντων Τρώων, πέρι δ᾽ αὖ ἸΙριάμοιό γε παίδων. 

ἀλλὰ φίλος θάνε καὶ σύ" τίη ὀλοφύρεαι οὕτως : 

κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὕ περ σέο πολλὸν ἀμείνων. 

οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε: 

πατρὸς δ᾽ εἴμ᾽ ἀγαθοῖο, θεὰ δὲ με γείνατο μήτηρ" 

ἀλλ᾽ ἔπι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ 

ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο" Δρει ἐκ θυμὸν ἕληται, 

ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀιστῴῷ. 

ΒΙκ. χχι. Υ. 99.118. 
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ΧΧΙΧ, 

«Αολῖ65 εἰν οο ηρ᾽ τοϊέϊι ἐδ ΤΠυον Χαηέ]ιιδ. 

Η καὶ ᾿Αχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνθορε μέσσῳ 

3 κρημνοῦ ἀπαΐξας" ὁ δ᾽ ἐπέσσυτο οἴδματι 

θύων, 

πάντα δ᾽ ὄρινε ῥέεθρα κυκώμενος, ὧσε δὲ νεκροὺς 

πολλούς, οἵ ῥα κατ᾽ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὺς κτάν᾽ 

᾿Αχιλλεύς. 

τοὺς ἔκβαλλε θύραζε, μεμυκὼς ἠύτε ταῦρος, 

χέρσονδε: ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεθρα, 

κρύπτων ἐν δίνῃσι βαθείῃσιν μεγάλῃσιν. 

δεινὸν δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Αχιλῆα κυκώμενον ἵστατο κῦμα, 

ὥὦθει δ᾽ ἐν σάκεϊ πίπτων ῥόος" οὐδὲ πόδεσσιν 

εἶχε στηρίξασθαι. ὁ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν 

εὐφυέα μεγάλην" ἡ δ᾽ ἐκ᾽ ῥιζέων ἐριποῦσα 

κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα 

ὄζοισιν πυκινοῖσι, γεφύρωσεν δὲ μιν αὐτὸν : 

εἴσω πᾶσ᾽ ἐριποῦσ᾽. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐκ δίνης ἀνορούσας 

ἤιξεν πεδίοιο ποσὶ κραιπνοῖσι πέτεσθαι, 

δείσας" οὐδὲ τ᾽ ἔληγε μέγας θεός, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἀκροκελαινιόων, ἵνα μιν παύσειε πόνοιο 

δῖον ᾿Αχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι. 

Πηλείδης δ᾽ ἀπόρουσεν ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή, 

αἰετοῦ οἴματ᾽ ἔχων μέλανος, τοῦ θηρητῆρος, 

ὅς θ᾽ ἅμα κἀρτιστός τε καὶ ὥκιστος πετεηνῶν" 
“Ὁ ᾽ »ν " ’ Α ᾿Ὶ 

τῷ εἰκὼς ἤιξεν, ἐπὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς 
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σμερδαλέον κονάβιζεν. ὕπαιθα δὲ τοῖο λιασθεὶς 

φεῦγ᾽, ὁ δ᾽ ὄπισθε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῴ. 

ὡς δ᾽ ὕτ᾽ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου 

ἂμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύῃ, 

χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων'᾽ 

τοῦ μέν τε προρέοντος ὑπὸ ψηφῖδες ἅπασαι 

ὀχλεῦνται" τὸ δὲ τ᾿ ὦκα κατειβόμενον κελαρύζει 

χώρῳ ἔνι προαλεῖ, φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα" 

ὡς αἰεὶ ᾿Αχιλῆα κιχήσατο κῦμα ῥόοιο 

καὶ λαιψηρὸν ἐόντα" θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν. 

ΒΙς, Χχι. ν. 298-264. 

ΧΧΧ. 

Απαγοπιαοίιο ἤδαγ5 97} Ποοίογ᾽ 5 ])οαΐῃι. 

Σ ἔφατο κλαίουσ᾽" ἄλοχος δ᾽ οὔ πώ τι πέπυστο 

“ἝἝκτρρος" οὗ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλ- 

θὼν 

ἤγγειλ᾽ ὅττι ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων, 

ἀλλ᾽ ἥ γ᾽ ἱστὸν ὕφαινε μυχῷ «δόμου ὑψηλοῖο 

δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα ποικίλ᾽ ἔπασσεν. 

κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἐυπλοκάμοις κατὰ δῶμα 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο 

Ἕκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης ἐκνοστήσαντι, 

νηπίη, οὐδ᾽ ἐνόησεν ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν 

χερσὶν ᾿Αχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

κωκυτοῦ δ᾽ ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου" 

τῆς δ᾽ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δὲ οἱ ἔκπεσε κερκίς. 
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Ἅ ᾿ Ἅ μὰ εν Ἕ 

Ὡς φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση, 

παλλομένη κραδίην" ἅμα δ᾽ ἀμφίπολοι κίον αὐτῇ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πύργον τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὕμιλον, 

ἔστη παπτήνασ᾽ ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δ᾽ ἐνόησεν 

ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος" ταχέες δέ μιν ἵπποι 

ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

τὴν δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν, 

ἤριπε δ᾽ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσεν. 

τῆλε δ᾽ ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα, 

ἄμπυκα κεκρύφαλόν τε ἰδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην 

κρήδεμνόν θ᾽, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσέη ᾿Αφροδίτη, 

ἤματι τῷ ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ' “Ἕκτωρ 

ἐκ δόμου ᾿Ηετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα. 

ΒΙκ. χχτι. ν. 487-448 ; 460-472. 

ΧΧΧΙῚ, 

“ΑοἸιϊο5᾽ ΟΥ̓ 20ν Ῥαίγοοζιι. 
ἂ 

ΥὙΤ70 δ᾽ ἀγών, λαοί δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι 
7 })»» " " ᾿ “ 

ἐσκίδναντ᾽ ἰέναι" τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο 

ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι" αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
“Ὁ ,΄ « ’ “ γ»8η .«“ 

κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδὲ μιν ὕπνος 

ἤρει πανδαμάτωρ, ἀλλ᾽ ἐστρέφετ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα 

Πατρόκλου ποθέων ἁδροτῆτά τε καὶ μένος ἠὺ 

ἠδ᾽ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὐτῷ καὶ πάθεν ἄλγεα, 

ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων. 

τῶν μιμνησκύμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν, 
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ἄλλοτ᾽ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ᾽ αὗτε 

ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής" τοτὲ δ᾽ ὀρθὸς ἀναστὰς 

δινεύεσκ᾽ ἀλύων παρὰ θῖν᾽ ἁλός" οὐδὲ μιν ἠὼς 
᾿ “4 ς , .᾿" Φι ν φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ᾽ ἠιόνας τε, 

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους; 
.“ 

Εκτορα δ᾽ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν, 
“ ὃ» ’ὔ 4, “-“ ’; ’ 

τρὶς δ᾽ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος 
-} " , 7 “ Ψ 2» αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τόνδε δ᾽ ἔασκεν 

ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα. 

ΒΙκ. χχῖν. νυ. 1-18. 

ΧΧΧΊΠΙ. 

Ῥρίαηι ὕθρ5 ἐν Βοάμψ 07} Ποοίον. 

ΟΥΣ δ᾽ ἔλαθ᾽ εἰσελθὼν Πρίαμος μέγας, ἄγχι δ᾽ 

΄ ἄρα στὰς 

χερσὶν ᾿Αχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας 

δεινὰς ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἷας. 

ὡς δ᾽ ὕτ᾽ ἂν ἄνδρ᾽ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὕστ᾽ ἐνὶ πάτρῃ 

φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο δῆμον, 

ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, θάμβος δ᾽ ἔχει εἰσορόωντας, 

ὡς ᾿Αχιλεὺς θάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον θεοειδέα" 

θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο. 

τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦθον ἔειπεν. 

Μνῆσαι πατρὸς σοῖο, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

τηλίκου ὥσπερ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ. 
΄ - “ ᾽ " Φ κ᾿ 

καὶ μέν που κεῖνον περιναιεται ἄμφις ἑοντες 

ὍΝ“ “ἐμ... ᾿ 
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Ω ᾽ γ»8 ’ ᾽ ᾽ὔ ν᾽ , Η δ ἂ(΄' 

τείρουσ᾽ οὐδὲ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι. 

ἀλλ᾽ ἤτοι κεῖνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων 
, ᾽ -ν ᾽ ͵ 9 Ν » ’ 

χαίρει τ᾽ ἐν θυμῷ, ἐπί τ᾽ ἔλπεται ἤματα πάντα 

ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηθε μολόντα" 

αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 

Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔ τινά φημι λελεῖφθαι. 
’ ’ - ΓΙΈ ΔΒ. 84, ᾽ -" 

πεντήκοντά μοι ἧσαν, ὅτ᾽ ἤλυθον υἷες ᾿Αχαιῶν" 

ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν, 

τοὺς δ᾽ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες. 

τῶν μὲν πολλῶν θοῦρος "Αρης ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν" 
τι “ »ἅ » ..» , ᾽ ᾽ 

ὃς δέ μοι οἷος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς, 

τὸν σὺ πρώην κτεῖνας ἀμυνόμενον περὶ πάτρης, 
Γ] ᾿ - - ε ΕῚ « ’ »" ΤΑ " 

Ἑκτορα" τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας ᾿Αχαιῶν, 

λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω δ᾽ ἀπερείσι ἄποινα. 

ἀλλ᾽ αἰδεῖο θεούς, ᾿Αχιλεῦ, αὐτόν τ᾽ ἐλέησον 

μνησάμενος σοῦ πατρός" ἐγὼ δ᾽ ἐλεεινότερός περ, 

ἔτλην δ᾽ οἵ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος, 

ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ᾽ ὀρέγεσθαι. 
[} ’ -" )ξδ. ν᾿ « ᾽ « τ ᾽ Ν 

Ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑφ᾽ ἵμερον ὧρσε γόοιο 

ἁψάμενος δ᾽ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἧκα γέροντα. 
κ " “ «ε " « ᾽ ᾿ 

τὼ δὲ μνησαμένω, ὁ μὲν “Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 

κλαῖ᾽ ἀδινά, προπάροιθε ποδῶν ᾿Αχιλῆος ἐλυσθείς, 

αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς κλαῖεν ἑὸν πατέρ᾽, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

Πάτροκλον" τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ᾽ ὀρώρει. 
᾽ , ᾽ Νὰ. ’ ᾿. » ΕῚ [4 αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

αὐτίκ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη, 

οἰκτείρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον, 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδας- 
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ἃ δείλ᾽, ἡ δὴ πολλὰ κάκ᾽ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν. 

πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν ἐλθέμεν οἷος, 

ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὕς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς 

υἱξας ἐξενάριξα ; σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ. 

᾿ ἀλλ᾽ ἄγε δὴ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ᾽ ἔμπης 

ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ᾽ 

οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο. 

γν. 477-524. 

ΧΧΧΊΙΠΙ, 

7116 Μοιιγηἴηρ' οὐον" Ποοίον". 

ΗΣΙΝ δ᾽ ᾿Ανδρομάχη λευκώλενος ἦρχε γόοιο, 

Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχουσα" 

ἴἌγερ, ἀπ’ αἰῶνος νέος ὦλεο, κὰδ δέ με χήρην 

λείπεις ἐν μεγάροισι" πάις δ᾽ ἔτι νήπιος αὔτως, 

ὃν τέκομεν σύ τ᾽ ἐγώ τε δυσάμμοροι, οὐδέ μιν οἴω 

ἥβην ἵξεσθαι πρὶν γὰρ πόλις ἥδε κατ᾽ ἄκρης 
2} δ“ Α » 9 ΄, « ᾽ Υ 

πέρσεται. ἦ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὅς τὸ μιν αὐτὴν 
4 ν » ϑχ ’ . ἢ ᾿ ’ ῥύσκευ, ἔχες δ᾽ ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα" 

αἱ δή τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσιν, 

καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι" σὺ δ᾽ αὖ, τέκος, ἢ ἐμοὶ αὐτῇ 
« μι »ν ᾽ ’ ) ’ ἕψεαι, ἔνθα κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο, 
7 , ᾿ » ᾽ ΄ . » 9 » 

ἀθελεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου" ἤ τις ᾿Αχαιῶν 

ῥίψει, χειρὸς ἑλών ἀπὸ πύργου, λυγρὸν ὄλεθρον, 
’ ἍΨ ’ ᾽ ᾿ » ΠΡ 

χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν “ἕκτωρ, 

ἢ πατέρ᾽ ἠὲ καί υἱόν, ἐπεὶ μάλα πολλοὶ ᾿Αχαιῶν 
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Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὗδας. 

οὐ γὰρ μείλιχος ἔσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαὶ λυγρῇ᾽ 

τῷ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ, 

ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας, 

ἽἙἝκτορ᾽ ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά" 

οὐ γάρ μοι θνήσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας, 

οὐδὲ τί μοι εἶπας πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ 

μεμνῴμην νύκτας τε καὶ ἤματα δακρυχέουσα. 

Ὃς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 

τῇσιν δ᾽ αὖθ᾽ ᾿πΒκάβη ἀδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο" 

ἽἝκτορ, ἐμῷ θυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων, 

ἡ μὲν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν" 

οἱ δ᾽ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ. 

ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς 

πέρνασχ᾽, ὅν τιν᾽ ἕλεσκε, πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 

ἐς Σάμον ἔς τ᾽ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν" 

σεῦ δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήἠκεὶ χαλκῷ, 

πολλὰ ῥυστάζεσκεν ἑοῦ περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο 

Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες" ἀνέστησεν δὲ μιν οὐδ᾽ ὡς" 

νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισιν ἡ 

κεῖσαι, τῷ ἴκελος ὅν τ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 

οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν. 

Ὡς ἔφατο κλαίουσα, γόον δ᾽ ἀλίαστον ὄρινεν. 

τῇσι δ᾽ ἔπειθ᾽ Ελένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο" 

Ἕκτορ, ἐμῷ θυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων, 

ἡ μὲν μοι πόσις ἐστὶν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής, 

ὅς μ᾽ ἄγαγε Τροίηνδ᾽" ὡς πρὶν ὥφελλον ὀλέσθαι. 

ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδ᾽ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστὶν 

Ε 
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ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης" 

ἀλλ᾽ οὔ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ᾽ ἀσύφηλον" 

ἀλλ᾽ εἴ τίς με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι 

δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων, 
ὦ ᾿ ἃ ὁ ᾿Ὶ ΟΥ̓ αἰ ΠῚ » ϑΨ ἢ ἑκυρή---ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὡς ἤπιος αἰεί----, 
᾽ ᾿ ᾿ , Ἡ ,δδν τς ον , , ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ ἐπέεσσι παραιφάμενος κατέρυκεο, 

ως τ δ τῷ ΄ 2. ᾽ , ΕΝ 
τῷ σέ θ᾽ ἅμα κλαίω καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον ἀχνυμένη κῆρ 

᾽ , ΄ » 3. » ΦῈ Δ Ψ ᾽ ΄, . 
οὐ γάρ τίς μοι ἔτ᾽ ἄλλος ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ 

ἤπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ μὲ πεφρίκασιν. 

Ὡς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δ᾽ ἔστενε δῆμος ἀπείρων. 

λαοῖσιν δ᾽ ὁ γέρων Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν" 

ἄξετε νῦν, Τρῶες, ξύλα ἄστυδε, μηδέ τι θυμῷ 

δείσητ᾽ ᾿Αργείων πυκινὸν λόχον" ἢ γὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
ῃ 93 ΤΏΏΏ,) 9 ΄ ᾽ κ “. 

πέμπων μ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν, 

μὴ πρὶν πημανέειν, πρὶν δωδεκάτη μόλῃ ἠώς. 

Ὡς ἐἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ὑπ’ ἀμάξῃσιν βόας ἡμιόνους τε 
’, - »» .» ) , 

ζεύγνυσαν, αἶψα δ᾽ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέθοντο. 

ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην" 

ἀλλ᾽ ὕτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠώς, 
᾿ ς ΨΥ δ ΄ : «“ Ω 

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἐξέφερον θρασὺν “Ἕκτορα δακρυχέοντες, 

ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν, ἐν δ᾽ ἔβαλον πῦρ. 

ἥμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηώς, 
» » ν} Η Π “« » ᾿ 

τῆμος ἄρ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ “Ἕκτορος ἔγρετο λαός. 

πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαιὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ 

πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος" αὐτὰρ ἔπειτα 

ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ᾽ ἕταροί τε 
᾽ 4 Ν , ΄, “ 

μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν. 
᾿ ͵ ’ ὕ , -" « , 

καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες, 
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πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν" 

αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθεν 

πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισιν. 

ῥίμφα δὲ σῆμ᾽ ἔχεαν" περὶ δὲ σκοποὶ εἵατο πάντῃ, 

μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐυκνήμιδες ᾿Αχαιοί. 

χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον" αὐτὰρ ἔπειτα 

εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα 

δώμασιν ἐν Πριάμοιο διοτρεφέος βασιλῆος. 

“Ὡς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον “Ἕκτορος ἱπποδάμοιο. 

ν. 728-804, 

ΤῊΕ ΟὈΥ̓́ΘΒΕΥ. 

ΧΧΧΤΥ. 

Ργοΐοιις απὰ ΕἸἰαοίλοα. 

Η τότε κοιμήθημεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 

ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηώς, 

καὶ τότε δὴ παρὰ θῖνα θαλάσσης εὐρυπόροιο 

ἤια πολλὰ θεοὺς γουνούμενος" αὐτὰρ ἑταίρους 

τρεῖς ἄγον, οἷσι μάλιστα πεποίθεα πάσαν ἐπ᾽ ἰθύν. 

Τόφρα δ᾽ ἄρ᾽ ἥ γ᾽ ὑποδῦσα θαλάσσης εὐρέα κόλπον 

τέσσαρα φωκάων ἐκ πόντου δέρματ᾽ ἔνεικεν" 

(πάντα δ᾽ ἔσαν νεόδαρτα) δόλον δ᾽ ἐπεμήδετο πατρί. 

εὐνὰς δ᾽ ἐν ψαμάθοισι διαγλάψασ᾽ ἁλίῳῃσιν 
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ἧστο μένουσ᾽" ἡμεῖς δὲ μάλα σχεδὸν ἤλθομεν αὐτῆς" 

ἑξείης δ᾽ εὔνησε, βάλεν δ᾽ ἐπὶ δέρμα ἑκάστῳ. 

ἔνθα κεν αἰνότατος λόχος ἔπλετο" τεῖρε γὰρ αἰνῶς 

φωκάων ἁλιοτρεφέων ὀλοώτατος ὀδμή. 

τίς γάρ κ᾽ εἰναλίῳ παρὰ κητεὶ κοιμηθείη ; 
) ᾽ ᾽ 45 4 δι 9 ’ ψ. ΩΝ ἀλλ᾽ αὐτὴ ἐσάωσε καὶ ἐφράσατο μέγ᾽ Ὀνειαρ" 

ἀμβροσίην ὑπὸ ῥῖνα ἑκάστῳ θῆκε φέρουσα 
« ᾿ ν » ἢ 4 ᾽ 4 

ἡδὺ μαλα πνείουσαν, ὄλεσσε δὲ κήτεος ὀδμήν. 

πᾶσαν δ᾽ ἠοίην μένομεν τετληότι, θυμῷ" 

φῶκαι δ᾽ ἐξ ἁλὸς ἦλθον ἀολλέες. αἱ μὲν ἔπειτα 
« - ᾽ ’ Α ε -Ὁ ’ 

ἑξῆς εὐνάζοντο παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 

ἔνδιος δ᾽ ὁ γέρων ἦλθ᾽ ἐξ ἁλός, εὗρε δὲ φώκας 

ζατρεφέας, πάσας δ᾽ ἄρ᾽ ἐπῴχετο, λέκτο δ᾽ ἀριθμόν. 

ἐν δ᾽ ἡμέας πρώτους λέγε κήτεσιν, οὐδέ τι θυμῷ 

ὠίσθη δόλον εἶναι: ἔπειτα δὲ λέκτο καὶ αὐτός. 
ς "ν ἅς 9. ᾽ ,Ὰ ᾽ , 4 Ν » ἡμεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύμεθ᾽, ἀμφὶ δὲ χεῖρας 

βάλλομεν" οὐδ᾽ ὁ γέρων δολίης ἐπελήθετο τέχνης, 

ἀλλ᾽ ἤτοι πρώτιστα λέων γένετ᾽, ἠυγένειος, 

αὐτὰρ ἔπειτα δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ μέγας σῦς" 

γίγνετο δ᾽ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον. 

ἡμεῖς δ᾽ ἀστεμφέως ἔχομεν τετληότι θυμῷ. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἀνίαζ᾽ ὁ γέρων ὀλοφώια εἰδώς, 

καὶ τότε δή μ᾽ ἐπέεσσιν ἀνειρόμενος προσέειπεν" 

τίς νύ τοι, ᾿Ατρέος υἱέ, θεῶν συμφράσσατο βουλάς, 

ὄφρα μ᾽ ἕλοις ἀέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρῆ ; 

Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέξειπον" 

οἶσθα, γέρον" τί μὲ ταῦτα παρατροπέων ἀγορεύεις ; 
᾿ Φ 4 ΝΡ: ’ ᾽ “ ᾽ δ’ , 

ὡς δὴ δήθ᾽ ἐνὶ νήσῳ ἐρύκομαι, οὐδὲ τι τέκμωρ 

"“ 
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« “ δύ ’ ΝΕ » ᾶἝ. εὑρέμεναι δύναμαι, μινύθει δέ μοι ἔνδοθεν ἦτορ. 

ἀλλὰ σύ πέρ μοι εἰπέ (θεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν,) 
« ’ δ. ᾿. “ ’ .» ’ 

ὕς τίς μ᾽ ἀθανάτων πεδάᾳ καὶ ἔδησε κελεύθου, 
᾿ π ν 2ν. , ᾿ , ᾽ , 

νόστον θ᾽, ὡς ἐπὶ πόντον ἐλεύσομαι ἰχθυόεντα. 

Ὡς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέ- 

εἰπεν" 

ἀλλὰ μάλ᾽ ὥφελλες Διί τ᾽ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν 

ῥέξας ἱερὰ κάλ’ ἀναβαινέμεν, ὄφρα τάχιστα 
Α ΡΥ ω ᾿ ᾽ Α » ’ 

σὴν ἐς πατρίδ᾽ ἵκοιο πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον. 
᾽ Ἷ Α - ΄ 9.ϑΝΜω0γ2ὺὰ᾽ ΟΝ ΜΟῚ. 

οὐ γάρ τοι πρὶν μοῖρα φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι 
" ε , ᾿" δι ᾽ , -»" 

οἶκον ἐς ὑψόροφον καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, 
, ᾿ «5. ἃ ᾽ ; “ -" 

πρίν γ᾽ ὕτ᾽ ἂν Αἰγύπτοιο διιπετέος ποταμοῖο 

αὖτις ὕδωρ ἔλθῃς, ῥέξῃς θ᾽ ἱερὰς ἑκατόμβας 

ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 
᾿ ’ ’ « “ 4 τι ἈΝ “ῳ καὶ τότε τοι δώσουσιν ὁδὸν θεοί, ἣν σὺ μενοινᾷς. 

Ἐ ἢἘ ἢἘ ἝἜ ἢ ἢξ 

Ὡς ἔφατ᾽: αὐτὰρ ἔμοιγε κατεκλάσθη φίλον ἧτορ, 

κλαῖον δ᾽ ἐν ψαμάθοισι καθήμενος, οὐδέ νύ μοι κὴρ 

. ἤθελ᾽ ἔτι ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο. ᾿ 

αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τ᾽ ἐκορέσθην, 

δὴ τότε με προσέειπε γέρων ἅλιος νημερτῆς 
᾿ 3 , .; Α ; 2 Α «“ 

μηκέτι, ᾿Ατρέος υἱέ, πολὺν χρόνον ἀσκελὲς οὕτως 

κλαῖ᾽, ἐπεὶ οὐκ ἄνυσίν τινα δήομεν" ἀλλὰ τάχιστα 

πείρα ὕπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι. 
Ά ᾿ ᾽ ᾿ » ᾽ , 

ἢ γάρ μιν ζωόν γε κιχήσεαι, ἤ κεν ᾿᾽Ορέστης 

κτεινεν ὑποφθάμενος, σὺ δέ κεν τάφου ἀντιβολήσα!ς. 
Ὁ ν δι ᾽ . ᾿ Ἷ ᾿ " ᾽ , Ὡς ἔφατ᾽" αὐτὰρ ἐμοὶ κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 

αὗτις ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀχνυμένῳ περ ἰάνθη, 
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καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων" 

τούτους μὲν δὴ οἶδα" σὺ δὲ τρίτον ἄνδρ᾽ ὀνόμαζε, 

ὅς τις ἔτι ζωὸς κατερύκεται εὐρέι πόντῳ. 

Ὡς ἐφάμην, ὁ δὲ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπεν" 
.-"ν ’ 3 , » δ ,ὔ ϑ 

υἱὸς Λαέρτεω ᾿Ιθάκῃ ἔνι οἰκία ναίων 
Α .; ᾿ ’ ᾿Ὶ . ’ “ 

τὸν δ᾽ ἴδον ἐν νήσῳ θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντα, 

νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, ἥ μιν ἀνάγκῃ. 
» «ς " ἣν. τι ’, " ε ’ 

ἴσχει" ὁ δ᾽ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γαῖαν ἱκέσθαι" 

οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι, 

οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης. 

σοὶ δ᾽ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε, 
» " « ὦ “ ᾿ , ᾽ " 

Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν, 

ἀλλά σ᾽ ἐς ᾿Ηλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης 

ἀθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς, 
» « ’ ἢ ’ ᾽ ᾿ 

τῇ περ ῥηίστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν" 
᾽ ΄ ΓΕΑ Δ ; : » ;»» οὐ νιφετός, οὔτ᾽ ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ᾽ ὄμβρος, 

ἀλλ᾽ αἰεὶ Ζεφύροιο λιγὺ πνείοντας ἀήτας 
᾽ " "ἢ ᾽ , ᾽ ’ 

Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους; 

οὕνεκ᾽ ἔχεις “Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι. 

Ὡς εἰπὼν ὑπὸ πόντον ἐδύσετο κυμαίνοντα. 

ΒΙκ, τγ. ν. 430-480; 588-570. 
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ΧΧΧΥ. 

Τη6 Αὐοάο 97) (ἰαἴψρθ8ο. 

ΛΛ’ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἀφίκετο τηλόθ᾽ ἐοῦσαν, 

ἔνθ᾽ ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος ἠπειρόνδε 
» ν , ᾿ .“ .,» ᾿ 
ἥἤιεν, ὄφρα μέγα σπέος ἵκετο, τῷ ἕνι νύμφη 

τι ᾽ ᾿ μι Δ ΩΨ , ΕῚ " 

ναῖεν ἐυπλόκαμος" τὴν δ᾽ ἔνδοθι τέτμεν ἐοῦσαν. 

πῦρ μὲν ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόθι δ᾽ ὀδμὴ 
’᾽ ᾽ } ’ὔ ΄ ᾽ ᾽ , -" ᾽ ’ κέδρου τ᾽ εὐκεάτοιο θύου τ᾿ ἀνὰ νῆσον ὀδώδειν 

δαιομένων" ἡ δ᾽ ἔνδον ἀοιδιάουσ᾽ ὀπὶ καλῃ, 
ε ᾿Ὶ ᾽ , , "δ « 

ἱστὸν ἐποιχομένη χρυσείῃ κερκίδ᾽ ὕφαινεν. 

ὕλη δὲ σπέος ἀμφὶ πεφύκει τηλεθόωσα, 

κλήθρη τ᾽ αἴγειρός τε καὶ εὐώδης κυπάρισσος. 
» , ἊΨ Ἑ ᾽ ’ 

ἔνθα δέ τ᾽ ὄρνιθες τανυσίπτεροι εὐνάζοντο, 

σκῶπες τ᾽ ἰρηκὲς τε τανύγλωσσοί τε κορῶναι 
᾽ “οἱ τῷ ΄ » , 

εἰνάλιαι, τῆῇσίν τε θαλάσσια ἔργα μέμηλεν. 

ἡ δ᾽ αὐτοῦ τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυροῖο 

ἡμερὶς ἡβώωσα, τεθήλει δὲ σταφυλῇσιν" : 

κρῆναι δ᾽ ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ, 

πλησίαι ἀλλήλων τετραμμέναι ἄλλυδις ἄλλη. 

ἀμφὶ δὲ λειμῶνες μαλακοὶ ἴου ἠδὲ σελίνου 

θήλεον" ἔνθα κ᾿ ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν 

θηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφθείη φρεσὶν ἧσιν. 

ἔνθα σ-ὰς θηεῖτο διάκτορος ᾿Αργειφόντης. 

αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ, 
Ι) δ᾽ . ἃ ᾽ ᾽ ᾿ , » 3 Ὁ. »ν 

αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν" οὐδέ μιν ἄντην 

ἠγνοίησεν ἰδοῦσα Καλυψώ, δῖα θεάων --- 
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οὐ γάρ τ᾽ ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται 
γΩ 2 » Ὁ) » φοδοῖν ΄ 7 
ἀθάνατοι, οὐδ᾽ εἴ τις ἀπόπροθι δώματα ναΐίει---- 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ᾿Οδυσσῆα μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν, 

ἀλλ᾽ ὕγ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς κλαῖε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ, 
’ γ ΕΣ ᾽ , ’ ’ , 

πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων. 

ΒΙκ. ν. ν. δ0-84. 

ΧΧΧΥ,. 

Οαἴγρδ8ο αἰϊδηνδ565 ἴ7ίγ55685. 

ἄρχων ον μή μοι ἔτ᾽ ἐνθάδ᾽ ὀδύρεο, μηδέ τοι 

αἰὼν 

φθινέτω" ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασο᾽ ἀποπέμψω. 
᾽ ιν ἣν . , ς ’ -" 

ἀλλ᾽ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκῷ 

εὐρεῖαν σχεδίην" ἀτὰρ ἴκρια πῆξαι ἐπ’ αὐτῆς 
« - .“ ἤν» ϑι.. ’ ’ 

ὑψοῦ, ὥς σε φέρῃσιν ἐπ᾽ ἠεροειδξα πόντον. 

αὐτὰρ ἐγὼ σῖτον καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον ἐρυθρὸν 

ἐνθήσω μενοεικέ᾽, ἵ κέν τοι λιμὸν ἐρύκοι, 

εἵματά τ’ ἀμφιέσω, πέμψω δέ τοι οὖρον ὄπισθεν, 

ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι, 

αἴ κε θεοί γ᾽ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 

οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε. 

Ὡς φάτο, ῥίγησεν δὲ πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς, 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ΓΑλλο τι δὴ σύ, θεά, τόδε μήδεαι οὐδέ τι πομπήν, 
ΓΩ , , ’ , -" , 

ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λαῖτμα θαλάσσης, 

δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε" τὸ δ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ νῆες ἔϊσαι 
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ὠκύποροι περόωσιν, ἀγαλλόμεναι Διὸς οὔρῳ. 

οὐδ᾽ ἂν ἐγὼν ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην, 

εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὕρκον ὀμόσσαι 
᾿’ ᾽ »" -“ ᾿ Χ ’ ἴλλ 

μή τι μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο. 

Ὃς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψὼ δῖα θεάων, 
’ “ ᾿ς » »» »»ν» ' , 

χειρί τέ μιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

ἡ δὴ ἀλιτρός γ᾽ ἐσσὶ καὶ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς, 

οἷον δὴ τὸν μῦθον ἐπεφράσθης ἀγορεῦσαι. 

ἴστω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν 

καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος 

ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσιν, 

μή τι σοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο. 
᾽ . 1] " , ᾿ κ “ »)» [ ΄, 

ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι, ἕσσ᾽ ἂν ἐμοί περ 

αὐτῇ μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον ἵκοι" 

καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδὲ μοι αὐτῇ 

θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι σιδήρεος, ἀλλ᾽ ἐλεήμων. 

Ὃς ἄρα φωνήσασ᾽ ἡγήσατο δῖα θεάων 
’ «ς »ν »ν " -" καρπαλίμως" ὁ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνια βαῖνε θεοῖο. 

ἵξον δὲ σπεῖος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ ἀνήρ, . 
“ΟΣ ε ᾿ » , . ν ’ ν ᾽ ͵ 

καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ᾽ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη 

Ἑρμείας, νύμφη δ᾽ ἐτίθει πάρα πᾶσαν ἐδωδήν, 

ἔσθειν καὶ πίνειν, οἷα βροτοὶ ἄνδρες ἔδουσιν᾽ 

αὐτὴ δ᾽ ἄντιον ἷζεν ᾿Οδυσσῆος θείοιο, 

τῇ δὲ παρ᾽ ἀμβροσίην δμωαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν. 

γ. 100-199. 
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ΧΧΧΥΙ͂Ι. 

{7ίγ5565 ἰαπάς αἱ ἐἶι6 Ποιά, 97 α Τῖυθ᾽. 

ΛΛ’ ὅτε δὴ ποταμοῖο κατὰ στόμα καλλιρόοιο 
- ᾿ -» ΄, δι υγν » » ἷξε νέων, τῇ δή οἱ ἐείσατο χῶρος ἄριστος, 

λεῖος πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπας ἣν ἀνέμοιο. 
» " , ᾿ » τι . 4 

ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ εὔξατο ὃν κατὰ θυμόν 

Κλῦθι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί: πολύλλιστον δὲ σ᾽ ἱκάνω, 
[ ᾽ ᾿ Μ ἢ ’ 

φεύγων ἐκ πόντοιο Ποσειδάωνος ἐνιπάς. 
᾽ - ΄ 3, 9 ν Ν ᾽ ’ - 

αἰδοῖος μέν τ᾽ ἐστὶ καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν 

ἀνδρῶν ὕστις ἵκηται ἀλώμενος, ὡς καὶ ἐγὼ νῦν 
’ὔ ον ᾿ ΄ 3, ’ Α , ὁ 

σόν τε ῥόον σά τε γούναθ᾽ ἱκάνω πολλὰ μογήσας. 

ἀλλ᾽ ἐλέαιρε, ἄναξ᾽ ἱκέτης δὲ τοι εὔχομαι εἶναι. 

Ὃς φάθ᾽, ὁ δ᾽ αὐτίκα παῦσεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κῦμα, 
’ ᾿ « ᾿ , ᾿ ». ’ 

πρόσθε δὲ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ᾽ ἐσάωσεν 

ἐς ποταμοῦ προχοάς" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἄμφω γούνατ᾽ ἔκαμψεν 

χεῖράς τε στιβαράς" ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κῆρ. 

ᾧδεε δὲ χρόα πάντα, θάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ 

ἂν στόμα τε ῥῖνάς θ᾽" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἄπνευστος καὶ ἄναυ- 

δὸς 
ἂν“... , Ψ, , ΣᾺ “ 

κεῖτ᾽ ὀλιγηπελέων, κάματος δὲ μιν αἰνὸς ἵκανεν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἄμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη, 

καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ ἕο λῦσε θεοῖο. 

καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸν ἁλιμυρήεντα μεθῆκεν, 

ἂψ δ᾽ ἔφερεν μέγα κῦμα κατὰ ῥόον, αἷψα δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Ινὼ 

δέξατο χερσὶ φίλῃσιν" ὁ δ᾽ ἐκ ποταμοῖο λιασθεὶς 

σχοΐνῳ ὑπεκλίνθη, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν' 
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ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν. 

Ὦ μοι ἐγώ, τί πάθω: τί νύ μοι μήκιστα γένηται ; 

εἰ μέν κ᾿ ἐν ποταμῷ δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω, 

μή μ᾽ ἄμυδις στίβη τε κακὴ καὶ θῆλυς ἐέρση 

ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ κεκαφηότα θυμόν" 

αὔρη δ᾽ ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶθι πρό. 

εἰ δὲ κεν ἐς κλιτὺν ἀναβὰς καὶ δάσκιον ὕλην 

θάμνοις ἐν πυκινοῖσι καταδράθω, εἴ με μεθείῃ 

ῥῖγος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι ὕπνος ἐπέλθῃ, 

δείδω μὴ θήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι. 

Ὡς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι" 

βῆ ῥ᾽ ἴμεν εἰς ὕλην" τὴν δὲ σχεδὸν ὕδατος εὗρεν 

ἐν περιφαινομένῳ" δοιοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπήλυθε θάμνους, 

ἐξ ὁμόθεν πεφυῶτας" ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ᾽ ἐλαίης. 

τοὺς μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάει μένος ὑγρὸν ἀέντων, 

᾿ οὔτε ποτ᾽ ἠέλιος φαέθων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν, 

οὔτ᾽ ὄμβρος περάασκε διαμπερές" ὡς ἄρα πυκνοὶ 

ἀλλήλοισιν ἔφυν ἐπαμοιβαδίς" οὺς ὑπ’ ᾽Οδυσσεὺς 

δύσετ᾽. ἄφαρ δ᾽ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῳσιν. 

εὐρεῖαν" φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθα πολλή, 

ὅσσον τ᾽ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι 

ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαΐνοι. 

τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς, 

ἐν δ᾽ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ᾽ ἐπεχεύατο φύλλων. 
ὡς δ᾽ ὕτε τις δαλὸν σποδιῇ ἐνέκρυψε μελαίνῃ 
ἀγροῦ ἐπ᾽ ἐσχατιῆς, ᾧ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι, 
σπέρμα πυρὸς σώζων, ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὔῃ, 
ὡς ᾿Οδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο" τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθήνη 
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ὕπνον ἐπ᾽ ὄμμασι χεῦ᾽, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα 

δυσπονέος καμάτοιο, φίλα βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψας. 

νυ. 44]-498. 

ΧΧΧΥΤΙΙ. 

ἸΝαιιδῖοσαα. 

1 δ᾽ ὕτε δὴ ποταμοῖο ῥόον περικαλλέ’ ἵκοντο, 

ἔνθ᾽ ἡ τοι πλυνοὶ ἦσαν ἐπηετανοί, πολὺ δ᾽ ὕδωρ 

καλὸν ὑπεκπρορέει μάλα περ ῥυπόωντα καθῆραι, 
» ᾽ -“ ᾿ " εἶ ς , ᾽ Α ἔνθ᾽ αἵ γ᾽ ἡμιόνους μὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης. 

καὶ τὰς μὲν σεῦαν ποταμὸν πάρα δινήεντα 
’ » , " ᾽ 2 9... ᾽Δ 

τρώγειν ἄγρωστιν μελιηδέα" ταὶ δ᾽ ἀπ᾽ ἀπήνης 
“ ᾿ «" ΓΕ] ΄ , .“ εἵματα χερσὶν ἕλοντο καὶ ἐσφόρεον μέλαν ὕδωρ, 

στεῖβον δ᾽ ἐν βόθροισι θοῶς ἔριδα προφέρουσαι. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πλῦνάν τε κάθηράν τε ῥύπα πάντα, 

ἑξείης πέτασαν παρὰ θῖν᾽ ἁλός, ἧχι μάλιστα 

λάιγγας ποτὶ χέρσον ἀποπλύνεσκε θάλασσα. 
« ἈΝ ’ " , , »».. ΄ 

αἱ δὲ λοεσσάμεναι καὶ χρισάμεναι λίπ᾽ ἐλαίῳ 

δεῖπνον ἔπειθ᾽ εἵλοντο παρ᾽ ὄχθῃσιν ποταμοῖο, 

εἵματα δ᾽ ἠελίοιο μένον τερσήμεναι αὐγῇ. 
) .} ᾽ ᾿ ’ , ἢ " ᾽ὕ , 

αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφθεν ὃμωαί τε καὶ αὐτή, 

σφαίρῃ ταί γ᾽ ἄρ᾽ ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνα βαλοῦσαι" 

τῇσι δὲ Ναυσικάα λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς. 

οἵη δ᾽ Άρτεμις εἶσι κατ᾽ οὔρεος ἰοχέαιρα, 

ἢ κατὰ Τηύγετον περιμήκετον ἢ ̓ ρύμανθον, 

τερπομένη κάπροισι καὶ ὠκείῃς ἐλάφοισιν" 
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τῇ δὲ θ᾽ ἅμα νύμφαι, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο, 

ἀγρονόμοι παίζουσι" γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ" 

πασάων δ᾽ ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ μέτωπα, 

ῥεῖά τ᾽ ἀριγνώτη πέλεται, καλαὶ δέ τε πᾶσαι" 

ὡς ἥ γ᾽ ἀμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος ἀδμής. 

᾽Αλλ᾽ ὕτε δὴ ἄρ᾽ ἔμελλε πάλιν οἰκόνδε νέεσθαι, 

ζεύξασ᾽ ἡμιόνους πτύξασά τε εἵματα καλά, 

ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

ὡς ᾿Οδυσεὺς ἔγροιτο, ἴδοι τ᾽ εὐώπιδα κούρην, 

ἥ οἱ Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν ἡγήσαιτο. 

σφαῖραν ἔπειτ᾽ ἔρριψε μετ’ ἀμφίπολον βασίλεια" 

ἀμφιπόλου μὲν ἅμαρτε, βαθείῃ δ᾽ ἔμβαλε δίνῃ, 

αἱ δ᾽ ἐπὶ μακρὸν ἄυσαν. ὁ δ᾽ ἔγρετο δῖος ᾽Οδυσσεύς, 

ἑζόμενος δ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν. 

ΒΚ. τνἱ. γν. 85-118. 

ἐφ να 

{7ίγ5565᾽ Ααάγ685 ἰο Νιαιιδίοσαα. 

ΟΥ̓ΝΟΥΜΑΙῚ σε, ἄνασσα" θεός νύ τις ἢ βροτός 

ἐσσι: 

εἰ μέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 

᾿Αρτέμιδί σε ἔγωγε, Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, 

εἶδός τε μέγεθός τε φυὴν τ᾽ ἄγχιστα ἐίσκω. 

εἰ δὲ τίς ἐσσι βροτῶν, τοὶ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσιν, 

τρὶς μάκαρες μὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ: 

τρὶς μάκαρες δὲ κασίγνητοι" μάλα πού σφισι θυμὸς 
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Ε} ι , 3. Ψ τ " 

αἰὲν ἐυφροσύνῃσιν ἰαίνεται εἵνεκα σεῖο, 

λευσσόντων τοιόνδε θάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν. 

κεῖνος δ᾽ αὖ περὶ κῆρι μακάρτατος ἔξοχον ἄλλων, 

ὅς κέ σ᾽ ἐέδνοισι βρίσας οἴκόνδ᾽ ἀγάγηται. 

οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφθαλμοῖσιν, 
ν᾽ ν ὃ ) »ν » ὃ , 4" ᾽ ΄, οὔτ᾽ ἄνδρ᾽ οὔτε γυναῖκα" σέβας μ᾽ ἔχει εἰσορόωντα. 

Δήλῳ δή ποτε τοῖον ᾿Απόλλωνος παρὰ βωμῷ 

φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα" 

ἦλθον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δὲ μοι ἕσπετο λαὸς 

τὴν ὁδὸν ἡ δὴ ἔμελλεν ἐμοὶ κακὰ κήδε᾽ ἔσεσθαι. 
τι .} » Ν - ᾽ ι ᾿ ’ -» ὡς δ᾽ αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεα θυμῷ 

δήν, ἐπεὶ οὔπω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης, 
« “ ’ ») , , Ἂ ΄ ’ ᾽ ; " 

ὡς σέ, γύναι, ἄγαμαί τε τέθηπά τε δείδιά τ᾽ αἰνῶς 

γούνων ἅψασθαι" χαλεπὸν δέ με πένθος ἱκάνει. 
κ ᾽ " , » » , ᾿ 

χθιζὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤματι οἴνοπα πόντον 

τόφρα δὲ μ᾽ αἰεὶ κῦμα φόρει κραιπναί τε θύελλαι 

νήσου ἀπ’ Ὦγυγίης" νῦν δ᾽ ἐνθάδε κάββαλε δαίμων, 
» ιν ΚΞ 0. " “ ΄ τες ᾽ .) »} 

ὄφρ᾽ ἔτί που καὶ τῇδε πάθω κακόν" οὐ γὰρ ὀίω 

παύσεσθ᾽, ἀλλ᾽ ἔτι πολλὰ θεοὶ τελέουσι πάροιθεν. 

ἀλλά, ἄνασσ᾽, ἐλέαιρε: σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ μογῆσας 

ἐς πρώτην ἱκόμην, τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τινα οἶδα 
᾽ ; τι ’ ; ΕῚ "-" »ν 

ἀνθρώπων, οἱ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν. 

ἄστυ δέ μοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀμφιβαλέσθαι, 
» » , » ᾽ ᾿ 3 ᾽ Ὁ" 

εἴ τί που εἴλυμα σπείρων ἔχες ἐνθάδ᾽ ἰοῦσα. 

σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν ὕσα φρεσὶ σῇσι μενοινεῖς, 

ἄνδρα τε καὶ οἶκον καὶ ὁμοφροσύνην ὀπάσειαν 

ἐσθλήν" οὖ μὴν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον, 

ἢ ὅθ᾽ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον 



ΤΗΒ ΟΡΥΒ5ΕΥ. 63 

ἀνὴρ ἠδὲ γυνή" πόλλ᾽ ἄλγεα δυσμενέεσσιν, 

χάρματα δ᾽ εὐμενέτῃσι" μάλιστα δὲ τ᾽ ἔκλυον αὐτοί. 

Υ. 149-185, 

ἘΝ 

Τὴ Ῥαΐαορο 97 Αἰοϊποιιδ. 

ΝΘΑ δὲ Φαιήκων ἡγήτορες ἑδριόωντο 

πίνοντες καὶ ἔδοντες" ἐπηετανὸν γὰρ ἔχεσκον. 
᾿ »»ν - ᾽ ’ ᾽ εἶ »"» χρύσειοι δ᾽ ἄρα κοῦροι ἐυδμήτων ἐπὶ βωμῶν 

ἕστασαν αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχοντες, 

φαίνοντες νύκτας κατὰ δώματα δαιτυμόνεσσιν. 

πεντήκοντα δὲ οἱ δμωαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκες 
« ν 2 ’ ’ » , ’ 

αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλης ἔπι μήλοπα καρπόν, 
« »ε Ἁ ι [φ ΜᾺ ’ » 

αἱ δ᾽ ἱστοὺς ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν 

ἥμεναι, οἷά τε φύλλα μακεδνῆς αἰγείροιο" 

καιροσέων δ᾽ ὀθονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον. 
« ᾿ ᾿ Δ »Ὰ ᾽ " 

ὕσσον Φαίηκες περὶ πάντων ἴδριες ἀνδρῶν : 
“« Α Ἔν .} ᾿ ᾽ ’ τι ᾿ » 

νῆα θοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν, ὡς δὲ γυναῖκες 
« κ -" Π ’ » ) , 

ἱστὸν τεχνῆσσαι" πέρι γάρ σφισι δῶκεν ᾿Αθήνη 

ἔργα τ᾽ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένας ἐσθλάς. 

ἔκτοσθεν δ᾽ αὐλῆς μέγας ὄρχατος ἄγχι θυράων 

τετράγυος" περὶ δ᾽ ἕρκος ἐλήλαται ἀμφοτέρωθεν. 
ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκει τηλεθόωντα, 
ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι 

συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι. 
, Α ᾽ τάων οὔ ποτε καρπὸς ἀπόλλυται οὐδ᾽ ἀπολείπει 
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χείματος οὐδὲ θέρευς, ἐπετήσιος" ἀλλὰ μάλ᾽ αἰεὶ 

ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει, ἄλλα δὲ πέσσει. 

ὄγχνη ἐπ᾽ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ᾽ ἐπὶ μήλῳ, 

αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ᾽ ἐπὶ σύκῳ. 

ἔνθα δὲ οἱ πολύκαρπος ἀλωὴ ἐρρίζωται, 

τῆς ἕτερον μὲν θ᾽ εἱλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ 

τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρας δ᾽ ἄρα τε τρυγόύωσιν, 

ἄλλας δὲ τραπέουσι' πάροιθε δὲ τ᾽ ὀμφακές εἰσίν 

ἄνθος ἀφιεῖσαι, ἕτεραι δ᾽ ὑποπερκάζουσιν. 

ἔνθα δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ νείατον ὄρχον 

παντοῖαι πεφύασιν, ἐπηετανὸν γανόωσαι. 

ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ᾽ ἀνὰ κῆπον ἀπαντα 

σκίδναται, ἡ δ᾽ ἑτέρωθεν ὑπ᾽ αὐχῆς οὐδὸν ἵησιν 

πρὸς δόμον ὑψηλόν, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται, 

Τοῖ᾽ ἄρ᾽ ἐν ᾿Αλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα. 

ΒΙζ. σι. ν. 98-182. 

ΤΣ 

Ἰ)οηιοςϊζοοιιδ. 

ΗΡΥΞἙΙ δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθεν ἄγων ἐρίηρον ἀοιδόν, 

τὸν πέρι Μοῦσ᾽ ἐφίλησε, δίδω δ᾽ ἀγαθόν τε 

κακόν τε. 

ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδω δ’ ἡδεῖαν ἀοιδήν. 

τῷ δ᾽ ἄρα Ποντόνοος θῆκε θρόνον ἀργυρόηλον 

μέσσῳ δαιτυμόνων, πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας, 

κὰδ δ᾽ ἐκ πασσαλόφιν κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν 
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αὐτοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς καὶ ἐπέφραδε χερσὶν ἑλέσθαι, 

κῆρυξ' πάρ δ᾽ ἐτίθει κάνεον καλὴν τε τράπεζαν, 

πὰρ δὲ δέπας οἴνοιο, πιεῖν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι. 

οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

Μοῦσ᾽ ἄρ᾽ ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν, 

οἴμης τῆς τότ᾽ ἄρα κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανεν, 

νεῖκος ᾿Οδυσσῆος καὶ Πηλείδεω ᾿Αχιλῆος; 

ὥς ποτε δηρίσαντο θεῶν ἐν δαιτὶ θαλείῃ 

ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν, ἄναξ δ᾽ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 

χαῖρε νόῳ ὅ τ᾽ ἄριστοι ᾿Αχαιῶν δηριόωντο. 

ὡς γάρ οἱ χρείων μυθήσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων 

Πυθοῖ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθ᾽ ὑπέρβη λάινον οὐδὸν 

χρησόμενος" τότε γάρ ῥα κυλίνδετο πήματος ἀρχὴ 

Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλάς. 

ΒΙκ. γπ|. ν. 602-82. 

ΧΤ ΤΙ. 

ΤῊ} 7,οὐπι8-οαΐογ5 απ ἐ]ι6 (ὐγοῖορο5. 

πιπ δ᾽ ἐννῆμαρ φερόμην ὀλοοῖς ἀνέμοισιν 
, 4. "} , ΠΡΗΝῚ Ὡ ᾿ 

πόντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα: ἀτὰρ δεκάτῃ ἐπέβημεν 

γαίης Λωτοφάγων, οἵ τ᾽ ἄνθινον εἶδαρ ἔδουσιν. 

ἔνθα δ᾽ ἐπ᾽ ἠπείρου βῆμεν καὶ ἀφυσσάμεθ᾽ ὕδωρ, 

αἶψα δὲ δεῖπνον ἕλοντο θοῆς παρὰ νηυσὶν ἑταῖροι. 
ὐ . ᾽ Ν , ’ ρ; ’ ᾽ὕ ᾽ ᾿Ὶ 4 αὐτὰρ ἐπεὶ σίτοιό τ᾽ ἐπασσάμεθ᾽ ἠδὲ ποτῆτος, 

δὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάρους προίειν πεύθεσθαι ἰόντας 

Ε 
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«ε ᾽ 2 -τ ᾽ " " - » 

οἵτινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες, 
» , ᾽ὔ , , Φ Ξ» Σ , ἄνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρυχ᾽ ἅμ᾽ ὀπάσσας. 

οἱ δ᾽ αἶψ᾽ οἰχόμενοι μίγεν ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν" 

οὐδ᾽ ἄρα Λωτοφάγοι μήδονθ᾽ ἑτάροισιν ὄλεθρον 

ἡμετέροις, ἀλλά σφι δόσαν λωτοῖο πάσασθαι. 

τῶν δ᾽ ὅς τις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρπόν» 

οὐκέτ᾽ ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ νέεσθαι, 

ἀλλ᾽ αὐτοῦ βούλοντο μετ᾽ ἀνδράσι Λωτοφάγοισιν 

λωτὸν ἐρεπτόμενοι μενέμεν νόστου τε λαθέσθαι. 

τοὺς μὲν ἐγὼν ἐπὶ νῆας ἄγον κλαίοντας ἀνάγκῃ, 

νηυσὶ δ᾽ ἐνὶ γχαφυρῇσιν ὑπὸ ζυγὰ δῆσα ἐρύσσας. 

αὐτὰρ τοὺς ἄλλους κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους 

σπερχομένους νηῶν ἐπιβαινέμεν ὠκειάων, 
’ὔ ; "Ὁ Ν ’ ’ 

μή πώ τις λωτοῖο φαγὼν νόστοιο λάθηται. 

οἱ δ᾽ αἵψ᾽ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον, 

ἑξῆς δ᾽ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. 

Ἔνθεν δὲ προτέρω πλέομεν ἀκαχήμενοι ἦτορ. 

Κυκλώπων δ᾽ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων 
ε ’ ᾽; 4“΄᾽΄΄ κ -»" ’ , ’ ἱκόμεθ᾽, οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν 

» , ᾿ ᾿ ,Ψ “Ὁ 
οὔτε φυτεύουσιν χερσιν φυτὸν οὔτ᾽ ἄροωσιν, 
᾽ : ’͵ ϑν Ὶ ᾽ [2 ’ ;ἐ ἀλλὰ τάγ᾽ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται, 

Α ᾿ , ᾿ » «“ “2 

πυροὶ καὶ κριθαὶ ἠδ᾽ ἄμπελοι, αἵτε φέρουσιν 

οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει. 
“» ἂν Ὁ Η , » , 

τοῖσιν δ᾽ οὔτ᾽ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες, 

ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα 
᾽ , -" θ ΄ δὲ « 

ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος 

παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων, οὐδ᾽ ἀλλήλων ἀλέγουσιν. 

ΒΙκ, χχ. ψὰ 82.115. 
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Χ1,111- 

Τὸ Εδοαρο οΥ ἵ7ϊγ5565 ζγοηι ἐ)ι6 (αν ο 

Ροϊψρἠιφηλιι. 

ΜΕΡΔΑΛΈΟΝ δὲ μέγ᾽ ᾧμωξεν, περὶ δ᾽ ἴαχε 

πέτρη; 

ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ᾽. αὐτὰρ ὁ μοχλὸν 

ἐξέρυσ᾽ ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ. 

τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔρριψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων, 

αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ᾽ ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς 

ᾧκεον ἐν σπήεσσι δι’ ἄκριας ἠνεμοέσσας. 

οἱ δὲ βοῆς ἀίοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος, 

ἱστάμενοι δ᾽ εἴροντο περὶ σπέος ὅττι ἑ κήδοι" 

Τίπτε τόσον, Πολύφημ᾽, ἀρημένος ὧδ ᾿ἐβόησας 

νύκτα δι᾿ ἀμβροσίην, καὶ ἀύπνους ἄμμε τίθησθα:; 

ἡ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει; 

ἡ μή τις σ᾽ αὐτὸν κτείνῃ δόλῳ ἠὲ βίηφιν; 

Τοὺς δ᾽ αὖτ᾽ ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολῦὔ- 

φημος" 
ὦ φίλοι, Οὐτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν. 

Οἱ δ᾽ ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον" 

εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἷον ἐόντα, 

νοῦσόν γ᾽ οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι, 

ἀλλὰ σύ γ᾽ εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι. 

ςς ἄρ᾽ ἔφαν ἀπιόντες" ἐμὸν δ᾽ ἐγέλασσε φίλον κῆρ 

ὡς ὄνομ᾽ ἐξαπάτησεν ἐμὸν καὶ μῆτις ἀμύμων. 

Κύκλωψ δὲ στενάχων τε καὶ ὠδίνων ὀδύνῳσιν, 
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χερσὶ ψηλαφόων, ἀπὸ μὲν λίθον εἷλε θυράων, 
᾽ εἶ ᾽ ᾽ " 4 “ "» ’ 

αὐτὸς δ᾽ εἰνὶ θύρῃσι καθέζετο χεῖρε πετάσσας, 
» ’ )»» ΄ 7} ’ εἴ τινά που μετ᾽ ὄεσσι λάβοι στείχοντα θύραζε" 
«“ ’  κ ϑιν ϑῦν ᾿ ᾿ , 

οὕτω γάρ πού μ᾽ ἤλπετ᾽ ἐνὶ φρεσὶ νήπιον εἶναι. 

αὐτὰρ ἐγὼ βούλευον ὅπως ὄχ᾽ ἄριστα γένοιτο, 
"» φια ΄, » , “δι 2 , ᾽ »" 

εἴ τιν᾽ ἑταίροισιν θανάτου λύσιν ἠδ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ 
« ΄ ’ ; Ζ ο “- .“ 

εὑροίμην' πάντας δὲ δόλους καὶ μῆτιν ὕφαινον ᾿ 
“ , » ΠῚ ᾿ 

ὥς τε περὶ ψυχῆς" μέγα γὰρ κακὸν ἐγγύθεν ἦεν. : 

ἥδε δὲ μοι κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή. . 

ἄρσενες ὄιες ἧσαν ἐυτρεφέες δασύμαλλοι, 

καλοί τε μεγάλοι τε, ἰοδνεφὲς εἶρος ἔχοντες" 

τοὺς ἀκέων συνέεργον ἐυστρεφέεσσι λύγοισιν 

τῆς ἔπι Κύκλωψ εὗδε, πέλωρ ἀθεμίστια εἰδός, 

σύντρεις αἰνύμενος" ὁ μὲν ἐν μέσῳ ἄνδρα φέρεσκεν, 

τὼ δ᾽ ἑτέρω ἑκάτερθεν ἴτην σώοντες ἑταίρους. 
-" ἂν ὑν »᾿ὄἌ» , . 7 ᾿ ᾽ ᾿ς 

τρεῖς δὲ ἕκαστον φῶτ᾽ ὀιες φέρον" αὐτὰρ ἐγώ γε 

(ἀρνειὸς γὰρ ἔην, μήλων χ᾽ ἄριστος ἁπάντων,) 

τοῦ κατὰ νῶτα λαβών, λασίην ὑπὸ γαστέρ᾽ ἐλυσθεὶς 
΄ Ξ ,᾽ ᾿ οἰ Κὰ ΄ κείμην" αὐτὰρ χερσὶν ἀώτου θεσπεσίοιο 

νωλεμέως στρεφθεὶς ἐχόμην τετληότι θυμῷ. ἶ 

ὡς τότε μὲν στενάχοντες ἐμείναμεν ἠῶ δῖαν" ᾿ 

ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠώς, ἢ: 

καὶ τότ᾽ ἔπειτα νομόνδ᾽ ἐξέσσυτο ἄρσενα μῆλα, 

θήλειαι δ᾽ ἐμέμηκον ἀνήμελκτοι περὶ σηκούς" 

οὔθατα γὰρ σφαραγεῦντο" ἄναξ δ᾽ ὀδύνῃσι κακῇῆσιν : 

τειρόμενος πάντων ὀίων ἐπεμαίετο νῶτα 

ὀρθῶν ἑσταότων" τὸ δὲ νήπιος οὐκ ἐνόησεν, 

ὥς οἱ ὑπ᾽ εἰροπόκων ὀίων στέρνοισι δέδεντο. 
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ὕστατος ἀρνειὸς μήλων ἔστειχε θύραζε, 

λάχνῳ στεινόμενος καὶ ἐμοὶ πυκινὰ φρονέοντι. 

τὸν δ᾽ ἐπιμασσάμενος προσέφη κρατερὸς Πολύφημος 

Κριὲ πέπον, τί μοι ὧδε διὰ σπέος ἔσσυο μήλων 

ὕστατος ; οὔτι πάρος γε λελειμμένος ἔρχεαι οἰῶν, 

ἀλλὰ πολὺ πρῶτος νέμεαι τέρεν᾽ ἄνθεα ποίης 

μακρὰ βιβάς, πρῶτος δὲ ῥοὰς ποταμῶν ἀφικάνεις, 

πρῶτος δὲ σταθμόνδε λιλαίεαι ἀπονέεσθαι 

ἑσπέριος" νῦν αὗτε πανύστατος. ἦ σύ γ᾽ ἄνακτος 

ὀφθαλμὸν ποθέεις, τὸν ἀνὴρ κακὸς ἐξαλάωσεν 

σὺν λυγροῖς ἑτάροισι, δαμασσάμενος φρένας οἴνῳ, 

Οὗὔτις, ὃν οὔ πω φημὶ πεφυγμένον εἷναι ὄλεθρον. 

εἰ δὶ ὁμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο 

εἰπεῖν ὅππη κεῖνος ἐμὸν μένος ἠλασκάζει" 

τῷ κέ οἱ ἐγκέφαλός γε διὰ σπέος ἄλλυδις ἄλλῃ 

θεινομένου ῥαίοιτο πρὸς οὔδεϊ, κὰδ δὲ κ᾽ ἐμὸν κῆρ 

λωφήσειε κακῶν, τά μοι οὐτιδανὸς πόρεν Οὗτις. 

Ὡς εἰπὼν τὸν κριὸν ἀπὸ ἕο πέμπε θύραζε. 

ν. 895-40]. 

ΧΙΙ͂Ν. 

Οἵροο γϑηιουθς ἔλθ ϑρεϊ!. 

Σ ἐφάμην, Κίρκη δὲ διὲκ μεγάροιο βεβήκειν 

ῥάβδον ἔχουσ᾽ ἐν χειρί, θύρας δ᾽ ἀνξέῳγε συφειοῦ, 

ἐκ δ᾽ ἔλασεν σιάλοισιν ἐοικότας ἐννεώροισιν. 

οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἔστησαν ἐναντίοι, ἡ δὲ δι’ αὐτῶν 

ἐρχομένη προσάλειφεν ἑκάστῳ φάρμακον ἄλλο. 



ἾΟ ΑΝΤΗΟΙΟΟΙ͂Α σΠΝΑΕΟΘΑ. 
] 

τῶν δ᾽ ἐκ μὲν μελέων τρίχες ἔρρεον, ἃς πρὶν ἔφυσεν 
ν , 9 ἢ ’, ᾽ ᾽ ΄, ς φάρμακον οὐλόμενον, τό σφιν πόρε πότνια Κίρκη 

» Ἄ Ἵ ’ ’ Ἅ ’ Υ ἄνδρες δ᾽ ἂψ ἐγένοντο νεώτεροι ἢ πάρος ἦσαν 

καὶ πολὺ καλλίονες καὶ μείζονες εἰσοράασθαι. 
» 3» 5 " ῳ »  "} ᾿] .“ . ἔγνωσαν δ᾽ ἐμὲ κεῖνοι, ἔφυν τ᾽ ἐν χερσὶν ἕκαστος 

πᾶσιν δ᾽ ἱμερόεις ὑπέδυ γόος, ἀμφὶ δὲ δῶμα 

σμερδαλέον κανάχιζε" θεὰ δ᾽ ἐλέαιρε καὶ αὐτή. 
«ς , » 6. ; Δ 

ἡ δὲ μευ ἄγχι στᾶσα προσηύδα δῖα θεάων. 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 
» ἰ-γὰ ᾽ ΩΝ ἜΝΙ ν ᾿] Ὁ ’ 

ἔρχεο νῦν ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης. 

νῆα μὲν ἂρ πάμπρωτον ἐρύσσατε ἤπειρόνδε, 

κτήματα δ᾽ ἐν σπήεσσι πελάσσατε ὕπλα τε πάντα" 
᾽ , ) }} Αὐν ᾿] ’ὔ « ,ὔ 

αὐτὸς δ᾽ ἂψ ἰέναι καὶ ἄγειν ἐρίηρας ἑταίρους. 

Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἔμοιγ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ, 

βῆὴν δ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆα θοὴν καὶ θῖνα θαλάσσης. 

εὗρον ἔπειτ᾽ ἐπὶ νηὶ θοῇ ἐρίηρας ἑταίρους 

οἴκτρ᾽ ὀλοφυρομένους, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντας. 
« ) «' ᾽ -. » Ψ» 4 Ὁ ᾽ Ἷ 

ὡς δ᾽ ὕτ᾽ ἂν ἄγραυλοι πόριες περὶ βοῦς ἀγελαίας, 

ἐλθούσας ἐς κόπρον, ἐπὴν βοτάνης κορέσωνται, 

πᾶσαι ἅμα σκαίρουσιν ἐναντίαι" οὐδ᾽ ἔτι σηκοὶ 

ἴσχουσ᾽, ἀλλ᾽ ἀδινὸν μυκώμεναι ἀμφιθέουσιν 
, 4, ᾽ 4 "Ὁ ᾽ ΝΑ ᾽ -" 

μητέρας" ὡς ἐμὲ κεῖνοι, ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 

δακρυόεντες ἔχυντο" δόκησε δ᾽ ἄρα σφίσι θυμὸς 

ὡς ἔμεν ὡς εἰ πατρίδ᾽ ἱκοίατο καὶ πόλιν αὐτὴν 
7 ᾽ ’ {{ ᾽»» ΦΧ) “ 

τρηχείης ᾿Ιθάκης, ἵνα τ᾽ ἔτραφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο" 

ΒΙκ. Χ. ν. 888-417. 

; 
, 
, 
| 
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ΧΙΥ. 

71 Μδορέϊηρ' υἱέϊ, ΑἸ οϊοῖα απὰ Αοἠϊος 

ἴηι 6 διαί. 

ΥὙΤΩ γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον᾽ 

οὔτ᾽ ἐμέ γ᾽ ἐν μεγάροισιν ἐύσκοπος ἰοχέαιρα 
τ ᾽ » , ᾽ , Π 

οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν, 

οὔτε τις οὖν μοι νοῦσος ἐπήλυθεν, ἥ τε μάλιστα 

τηκεδόνι στυγερῇ μελέων ἐξείλετο θυμόν" 

ἀλλά με σός τε πόθος σά τε μήδεα, φαίδιμ’ ᾿Οδυσσεῦ, 
ϑ' Ε] ᾽ [4 , Α ᾽ [2 

σή τ᾽ ἀγανοφροσύνη μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα. 

Ὡςς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ γ᾽ ἔθελον φρεσὶ μερμηρίξας 

μητρὸς ἐμῆς ψυχὴν ἑλέειν κατατεθνηυίης. 
}] Α ᾽ 4 «ε ', ᾿ ᾿ ᾽ ’ 

τρὶς μὲν ἐφωρμήθην, ἑλέειν τέ με θυμὸς ἀνώγει, 

τρὶς δέ μοι ἐκ χειρῶν σκιῇ εἴκελον ἢ καὶ ὀνείρῳ 

ἔπτατ᾽" ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ὀξὺ γενέσκετο κηρόθι μᾶλλον, 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων" 
“ ᾿ ; , , ᾽ ᾽ ’ ΔΦΕΕ -" 2 

Μῆτερ ἐμή, τί νύ μ᾽ οὐ μίμνεις ἑλέειν μεμαῶτα; 

ὄφρα καὶ εἰν ᾿Αίδαο φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε 

ἀμφοτέρω κρυεροῖο τεταρπώμεσθα γόοιο; 

ἡ τί μοι εἴδωλον τόδ᾽ ἀγαυὴ Περσεφόνεια 

ὦτρυν᾽, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω : 

Ὡς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο πότνια μήτηρ 

ὦ μοι, τέκνον ἐμόν, περὶ πάντων κάμμορε φωτῶν, 

οὔτι σε Περσεφόνεια, Διὸς θυγάτηρ, ἀπαφίσκει, 

ἀλλ᾽ αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὕτε κέν τε θάνωσιν" 
᾽ ᾿ 

οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἵνες ἔχουσιν, 



Ἴ2 ΑΝΤΗΟΖΣΟΟΙΑ ΟσΟΠΑΞΟΘΑ. 

ἴλλ . ᾿ 2 ν Ἁ , ἐν ᾿ 

ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο 

δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ᾽ ὀστέα θυμός, 

ψυχὴ δ᾽ ἠύτ᾽ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται. 
Ῥ " Π Π ᾿ ᾿ 

Ἔγνω δὲ ψυχή με ποδώκεος Αἰακίδαο, 
Ωρ, 9, , "» , , τ" καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 
“ Γ ΦΝΟ -» : ᾿ ν [4 » - 

σχέτλιε, τίπτ᾽ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον ; 

πῶς ἔτλης "Αἰιδόσδε κατελθέμεν, ἔνθα τε νεκροὶ 

ἀφραδέες ναίουσι, βροτῶν εἴδωλα καμόντων;: 
το » ᾽ ᾽ . , ’ 3 ’ , Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσξειπον 

ὦ ᾿Αχιλεῦ, Πηλῆος υἱέ, μέγα φέρτατ᾽ ᾿Αχαιῶν, 

ἦλθον Τειρεσίαο κατὰ χρέος, εἴ τινα βουλὴν 
᾽» « ᾽ , ᾽ ΄ ε ΄ εἴποι, ὅπως ᾿Ιθάκην ἐς παιπαλόεσσαν ἱκοίμην" 

οὐ γάρ πω σχεδὸν ἦλθον ᾿Αχαιίδος, οὐδὲ πω ἁμῆς 

γῆς ἐπέβην, ἀλλ᾽ αἰὲν ἔχω κακά" σεῖο δ᾽, ᾿Αχιλλεῦ, 

οὔτις ἀνὴρ προπάροιθε μακάρτατος οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὀπίσσω. 

πρὶν μὲν γάρ σε ζωὸν ἐτίομεν ἴσα θεοῖσιν 

᾿Αργεῖοι, νῦν αὖτε μέγα κρατέεις νεκύεσσιν 

ἐνθάδ᾽ ἐών: τῷ μή τι θανὼν ἀκαχίζευ, ᾿Αχιλλεῦ. 

ὋΩς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπεν 

μὴ δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ’ ᾿Οδυσσεῦ. 
“ »ῸΝ ᾿ γ7κν ᾿ » 

βουλοίμην κ᾽ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ, 
᾽ ᾿ “ιν ΄ ἢ ἢ ΔΖ . » ἀνδρὶ παρ᾽ ἀκλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη, 

ἢ πᾶσιν νεκύεσσι καταφθιμένοισιν ἀνάσσειν. 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ μῦθον ἐνίσπες, 

ἢ ἕπετ᾽ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἠὲ καὶ οὐκί. 
᾿ ᾿ ῃ ᾿ ᾿ ᾿ 
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Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐγώ μιν ἀμειβόμενος προσέειπον. 

ἢ τοι ὅτ᾽ ἀμφὶ πόλιν Τροίην φραζοίμεθα βουλὰς 

αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε καὶ οὐχ ἡμάρτανε μύθων --- 

αὐτὰρ ὅτ᾽ εἰς ἵππον κατεβαίνομεν. ὃν κάμ᾽ ᾿Επειός, 

᾿Αργείων οἱ ἄριστοι, ἐμοὶ δ᾽ ἐπὶ πάντα τέταλτο, 

ἔνθ᾽ ἄλλοι Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες 

δάκρυά τ᾽ ὠμόργνυντο, τρέμον θ᾽ ὑπὸ γυῖα ἑκάστου" 

κεῖνον δ᾽ οὔ ποτε πάμπαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 

οὔτ᾽ ὠχρήσαντα χρόα κάλλιμον οὔτε παρειῶν 

δάκρυ ὀμορξάμενον᾽ ὁ δέ με μάλα πόλλ᾽ ἱκέτευεν 

ἱππόθεν ἐξέμεναι, ξίφεος δ᾽ ἐπεμαίετο κώπην 

καὶ δόρυ χαλκοβαρές, κακὰ δὲ Τρώεσσι μενοίνα. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἸΤριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν, 

μοῖραν καὶ γέρας ἐσθλὸν ἔχων ἐπὶ νηὸς ἔβαινεν 

ἀσκηθής, οὔτ᾽ ἂρ βεβλημένος ὀξέι χαλκῷ 

οὔτ᾽ αὐτοσχεδίην οὐτασμένος, οἷά τε πολλὰ 

γίγνεται ἐν πολέμῳ᾽ ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται "Αρης. 

Ὡς ἐφάμην, ψυχὴ δὲ ποδώκεος Αἰακίδαο 

φοίτα μακρὰ βιβᾶσα κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα, . 

γηθοσύνη ὃ οἱ υἱὸν ἔφην ἀριδείκετον εἶναι. 

ΒΙκ. χι. ν. 197-222 ; 471-498 ; δ28-840. Ν 



4 ΑΝΤΗΟΓΟΟΘΙ͂Α ΘΕΚΑΕΟΑ. 

ΧΕΙ. 

7λὸ ϑιἐγϑηδ. 

᾿ -“ - 

Ι δ᾽ ἐν νηΐ μ᾽ ἔδησαν ὁμοῦ χεῖράς τε πόδας τε 

ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃ, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀνῆπ- 

τον" 

αὐτοὶ δ᾽ ἑζόμενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. 
᾽ ) ὦ ’ ᾽ -“ « ͵ , ἀλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπῆμεν ὅσον τε γέγωνε βοήσας, 

ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ᾽ οὐ λάθεν ὠκύαλος νηῦς 
ἢ , ᾽ , ι ..» ᾽ ΡΥ 
ἐγγύθεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδήν 

Δεῦρ᾽ ἄγ᾽ ἰών, πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα κῦδος 

᾿Αχαιῶν, 

νῆα κατάστησον, ἵνα νωιτέρην ὄπ᾽ ἀκούσῃς. 

οὐ γὰρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηὶ μελαίνῃ, 

πρίν γ᾽ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὕπ᾽ ἀκοῦσαι, 

ἀλλ᾽ ὅ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς. 
» ’, ’ νι. ἢ ,ὔ ᾽ ΄, 
ἴδμεν γάρ τοι πάνθ᾽ ὕσ᾽ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ 

᾿Αργεῖοι Τρῶες τε θεῶν ἰότητι μόγησαν" 

ἴδμεν δ᾽ ὕσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 

Ὃς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον" αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 

ἤθελ᾽ ἀκουέμεναι, λῦσαί τ᾽ ἐκέλευον ἑταίρους, 

ὀφρύσι νευστάζων" οἱ δὲ προπεσόντες ἔρεσσον. 

αὐτίκα δ᾽ ἀνστάντες Περιμήδης Ἑὐρύλοχός τε 

πλείοσί μ᾽ ἐν δεσμοῖσι δέον μᾶλλόν τε πίεζον. 
᾽ , ᾽ . διε ’ ’ ν» Ρ ἌΝ 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τάς γε παρήλασαν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔπειτα 
28δ'΄ἡ᾽ 

φθογγῆς Σειρήνων ἠκούομεν οὐδέ τ᾽ ἀοιδῆς, 
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αἷψ᾽ ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι, 

ὅν σφιν ἐπ᾽ ὠσὶν ἄλειψ᾽, ἐμέ τ᾽ ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν. 

ΒΚ. χιι. ν. 178-200. 

ΧΙΥΊΙ. 

ϑομίία. 

ΜΕῚΣ μὲν στεινωπὸν ἀνεπλέομεν γοόωντες" 

ἔνθεν γὰρ Σκύλλη, ἑτέρωθι δὲ δῖα Χάρυβδις 

δεινὸν ἀνερροίβδησε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ. 

ἡ τοι ὅτ᾽ ἐξεμέσειε, λέβης ὡς ἐν πυρὶ πολλῷ 

πᾶσ᾽ ἀναμορμύρεσκε κυκωμένη" ὑψόσε δ᾽ ἄχνη 

ἄκροισι σκοπέλοισιν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔπιπτεν. 

ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἀναβρόξειε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ, 

πᾶσ᾽ ἔντοσθε φάνεσκε κυκωμένη, ἀμφὶ δὲ πέτρη 

δεινὸν ἐβεβρύχειν, ὑπένερθε δὲ γαῖα φάνεσκεν 

ψάμμῳ κυανέῃ" τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἥρειν. 

ἡμεῖς μὲν πρὸς τὴν ἴδομεν δείσαντες ὄλεθρον" 

τόφρα δὲ μοι Σκύλλη κοίλης ἐκ νηὸς ἑταίρους 

ἐξ ἕλεθ᾽, οἱ χερσίν τε βίηφί τε φέρτατοι ἦσαν. 

σκεψάμενος δ᾽ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ᾽ ἑταίρους 

ἤδη τῶν ἐνόησα πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν 

ὑψόσ᾽ ἀειρομένων- ἐμὲ δὲ φθέγγοντο!καλεῦντες 

ἐξονομακλήδην, τότε γ᾽ ὕστατον, ἀχνύμενοι κηρ. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήκεϊ ῥάβδῳ 

ἰχθύσι τοῖς ὀλίγοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων 

ἐς πόντον προίησι βοὸς κέρας ἀγραύλοιο, 
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ἀσπαίροντα δ᾽ ἔπειτα λαβὼν ἔρριψε θύραζε, 

ὡς οἵ γ᾽ ἀσπαίροντες ἀείροντο προτὲ πέτρας" 
᾽ -" ᾽ ᾿ 2 ’ -» αὐτοῦ δ᾽ εἰνὶ θύρῃσι κατήσθιε κεκληγῶτας, 

χεῖρας ἐμοὶ ὀρέγοντας ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι. 

οἴκτιστον δηὴ κεῖνο ἐμοῖς ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 
’ « 3. 8 » ’ « ο ἢ ΓᾺ 

πάντων ὕσσ᾽ ἐμόγησα πόρους ἁλὸς ἐξερεείνων. 

γν. 284-259, 

ΧΙΥΙΠῚΙ 

ἴ)ίγ8565 5 ἰαηιἀρα αδἴθορ ὁπ Π παρα. 

ΕΞ οἱ ἀνακλινθέντες ἀνερρίπτουν ἅλα πηδῷ, 

καὶ τῷ νήδυμος ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν, 

νήγρετος ἥδιστος, θανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς. 

ἡ δ᾽, ὥς τ᾽ ἐν πεδίῳ τετράοροι ἄρσενες ἵπποι, 

πάντες ἅμ’ ὁρμηθέντες ὑπὸ πληγῇσιν ἱμάσθλης, 

ὑψόσ᾽ ἀειρόμενοι ῥίμφα πρήσσουσι κέλευθον, 

ὡς ἄρα τῆς πρύμνη μὲν ἀείρετο, κῦμα δ᾽ ὄπισθεν 

πορφύρεον μέγα θῦε πολυφλοίσβοιο θαλάσσης. 

ἡ δὲ μάλ᾽ ἀσφαλέως θέεν ἔμπεδον" οὐδὲ κεν ἴρηξ 

κίρκος ὁμαρτήσειεν, ἐχαφρότατος πετεηνῶν. 

ὡς ἡ ῥίμφα θέουσα θαλάσσης κύματ᾽ ἔταμνεν, 

ἄνδρα φέρουσα θεοῖς ἐναλίγκια μήδε᾽ ἔχοντα, 

ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθ᾽ ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, 

ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων, 

δὴ τότε γ᾽ ἀτρέμας εὗδε, λελασμένος ὕσσα πεπόνθειν. 

Εὐτ᾽ ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὕς τε μάλιστα 
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ἔρχεται ἀγγέλλων φάος ᾿Ηοῦς ἠριγενείης, 

τῆμος δὴ νήσῳ προσεπίλνατο ποντοπόρος νηῦς. 

Φόρκυνος δὲ τίς ἐστι λιμήν, ἁλίοιο γέροντος, 

ἐν δήμῳ ᾿Ιθάκης" δύο δὲ προβλῆτες ἐν αὐτῷ 

ἀκταὶ ἀπορρῶγες. λιμένος ποτιπεπτηυῖαι, 

αἵτ᾽ ἀνέμων σκεπόωσι δυσαήων μέγα κῦμα 
» » 3 ᾽ » - “ 

ἔκτοθεν" ἔντοσθεν δέ τ᾽ ἄνευ δεσμοῖο μένουσιν 

νῆες ἐύσσελμοι, ὕτ᾽ ἂν ὕρμου μέτρον ἵκωνται. 

αὐτὰρ ἐπὶ κρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη, 
Ε. ; ᾽ ᾽ὔ “« » ᾽ ; Ἕ ’ 

ἀγχόθι δ᾽ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδές, 

ἱρὸν Νυμφάων αἵ νηιάδες καλέονται. 
γ᾽ " - ᾿᾿ ᾿" ᾽ -“ » 

ἐν δὲ κρητῆρές τε καὶ ἀμφιφορὴες ἑἕασιν 

λάινοι" ἔνθα δ᾽ ἔπειτα τιθαιβώσσουσι μέλισσαι. 

ἐν δ᾽ ἱστοὶ λίθεοι περιμήκεες, ἔνθα τε νύμφαι 

φάρε᾽ ὑφαίνουσιν ἁλιπόρφυρα, θαῦμα ἰδέσθαι" 

ἐν δ᾽ ὕδατ᾽ αἰὲ νάοντα᾽ δύω δέ τέ οἱ θύραι εἰσίν. 
« , ; " ᾽ ᾿ 

αἱ μὲν πρὸς Βορέαο καταιβαταὶ ἀνθρώποισιν, 

αἱ δ᾽ αὖ πρὸς Νότου εἰσὶ θεώτεραι" οὐδὲ τι κείνῃ 

ἄνδρες ἐσέρχονται, ἀλλ᾽ ἀθανάτων ὁδός ἐστιν. ᾿ς 

ἜΕνθ᾽ οἵ γ᾽ εἰσέλασαν πρὶν εἰδότες" ἡ μὲν ἔπειτα 
᾽ ᾽ὔ ΡΝ, « Ρ ῬΌΣ ᾽ 
ἠπείρῳ ἐπέκελσεν, ὕσον τ᾽ ἐπὶ ἥμισυ πάσης, 

σπερχομένη" τοίων γὰρ ἐπείγετο χέρσ᾽ ἐρετάων" 

οἱ δ᾽ ἐκ νηὸς βάντες ἐυζύγου ἤπειρόνδε 

πρῶτον ᾿Οδυσσῆα γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἄειραν 

αὐτῷ σύν τε λίνῳ καὶ ῥήγεϊ σιγαλόεντι, 

κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ ψαμάθῳ ἔθεσαν δεδμημένον ὕπνῳ. 

ΒιΙκ. ἜΤΕΙ Ἧς Ἴ8-119. 
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ΧΙΙΧ, 

ἔχίγ5865 ἀϊδοουον5 ἠϊηιδοῖ ἰο Τοϊοηιαοῆμιδ. 

Η καὶ χρυσείῃ ῥάβδῳ ἐπεμάσσατ᾽ ᾿Αθήνη. 

2 φᾶρος μέν οἱ πρῶτον ἐυπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα 

θῆκ ἀμφὶ στήθεσσι, δέμας δ᾽ ὥφελλε καὶ ἥβην. 

ἂψ δὲ μελαγχροιὴς γένετο, γναθμοὶ δὲ τάνυσθεν, 

κυάνεαι δ᾽ ἐγένοντο γενειάδες ἀμφὶ γένειον. 

ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς ἔρξασα πάλιν κίεν: αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς 

ἥιεν ἐς κλισίην: θάμβησε δὲ μιν φίλος υἱός, 

ταρβήσας δ᾽ ἑτέρωσε βάλ᾽ ὄμματα, μὴ θεὸς εἴη" 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ἀλλοῖός μοι, ξεῖνε, φάνης νέον ἠὲ πάροιθεν, 

ἄλλα δὲ εἵματ᾽ ἔχεις, καί τοι χρὼς οὐκέθ᾽ ὁμοῖος. 

ἦ μάλα τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 

ἀλλ’ ἵληθ᾽, ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρὰ 

ἠδὲ χρύσεα δῶρα, τετυγμένα" φείδεο δ᾽ ἡμέων. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς 

οὔτις τοι θεός εἰμι" τί μ’ ἀθανάτοισιν ἐίσκεις ; 

ἀλλὰ πατὴρ τεός εἰμι, τοῦ εἵνεκα σὺ στεναχίζων 

πάσχεις ἄλγεα πολλά, βίας ὑποδέγμενος ἀνδρῶν. 

ςς ἄρα φωνήσας υἱὸν κύσε, κὰδ δὲ παρειῶν 

δάκρυον ἧκε χαμᾶζε" πάρος δ᾽ ἔχε νωλεμὲς αἰεί. 

Τηλέμαχος ὃ᾽ ---οὐ γάρ πω ἐπείθετο ὃν πατέρ᾽ εἶναι---- 

ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" 

Οὐ σύ γ᾽ ̓ Οδυσσεύς ἐσσι, πατὴρ ἐμός, ἀλλά με 

δαίμων 
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θέλγεις, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω. 

οὐ γάρ πως ἂν θνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο 
Ἕ ᾽ “Ὁ ; «.« ᾿ ᾿ ,ἰὖν ᾽ , 
ᾧ αὐτοῦ γε νόῳ. ὅτε μὴ θεὸς αὐτὸς ἐπελθὼν 

ῥηιδίως ἐθέλων θείη νέον ἠὲ γέροντα. 

ἢ γάρ τοι νέον ἦσθα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο" 

νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικας, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾽Οδυσ- 

σεύς 

Τηλέμαχ οὔ σε ἔοικε φίλον πατέρ᾽ ἔνδον ἐόντα 

οὔτε τι θαυμάζειν περιώσιον οὔτ᾽ ἀγάασθαι" 

οὐ μὲν γάρ τοι ἔτ᾽ ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ ᾿Οδυσσεύς, 

ἀλλ᾽ ὅδ᾽ ἐγὼ τοιόσδε, παθὼν κακά, πολλὰ δ᾽ ἀληθείς, 
» ᾽ -»-΄» πὰ ! ’ -" 

ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. 
ἢ ᾿ Γι »ν ᾽ ᾽ὔ 3 ; 

αὐτάρ τοι τόδε ἔργον ᾿Αθηναίης ἀγελείης, 
.᾿ -»"Ὕ " « ᾽ “ ΜΗ , , 

ἥ τε μὲ τοῖον ἐθηκεν, ὅπως ἐθέλει" δύναται γάρ" 

ἄλλοτε μὲν πτωχῷ ἐναλίγκιον, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

ἀνδρὶ νέῳ καὶ καλὰ περὶ χροὶ εἵματ᾽ ἔχοντι. 

ῥηίδιον δὲ θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
᾽ ᾿ -“ Ἁ Ἁ ᾽ } » 

ἠμὲν κυδῆναι θνητὸν βροτὸν ἠδὲ κακῶσαι. ᾿ 

ΒΙς. χυι. νυ. 172-212. 

Τ,. 

Τοαΐι ΟΥ ἐδιο 1) ορ' Αγρ΄ι. 

Σ οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον" 

ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα κείμενος 
ἔσχεν, 

λργος, Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ῥά ποτ’ αὐτὸς 



οπδης: 

τ Ἢ 
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θρέψε μέν, οὐδ᾽ ἀπόνητο, πάρος δ᾽ εἰς Ἴλιον ἱρὴν 
» ΑΥ , φ 3 “4 , » 

ᾧχετο. τὸν δὲ πάροιθεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες 
κὰν Εν 2 , 3281 ᾿κ ΦΥ: , 

αἶγας ἐπὶ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς" 

δὴ τότε κεῖτ᾽ ἀπόθεστος ἀποιχομένοιο ἄνακτος, 

ἐν πολλῇ κόπρῳ, ἣ οἱ προπάροιθε θυράων 

ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ᾽, ὄφρ᾽ ἂν ἄγοιεν 

ὃὁμῶες ᾿Οδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρήσοντες" 

ἔνθα κύων κεῖτ᾽ ἴΑργος, ἐνίπλειος κυνοραιστέων. 

δὴ τότε γ᾽, ὡς ἐνόησεν ᾽Οδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα; 

οὐρῇ μέν ῥ᾽ ὅ γ᾽ ἔσηνε καὶ οὔατα κάββαλεν ἄμφω, 
- , ς ΙΓ τὴ ᾿ τ » ἄσσον δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔπειτα δυνήσατο οἷο ἄνακτος 

ἐλθέμεν" αὐτὰρ ὁ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ, 

ῥεῖα λαθὼν Ἐὔμαιον, ἄφαρ δ᾽ ἐρεείνετο μύθῳ. 

Εὔμαι᾽, ἦ μάλα θαῦμα, κύων ὅδε κεῖτ᾽ ἐνὶ κόπρῳ. 

καλὸς μὲν δέμας ἐστίν, ἀτὰρ τόδε γ᾽ οὐ σάφα οἶδα, 
ας ἐς ᾿ » 4 ᾽ ᾿ » “᾿ »"Ὃ»7 

ἢ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε θέειν ἐπὶ εἴδεὶ τῷδε, 

ἢ αὔτως οἷοί τε τραπεζῆες κύνες ἀνδρῶν 
7ὔ ᾽ Ξ " »ὦ ’ » γίγνοντ᾽" ἀγλαΐης δ᾽ ἕνεκεν κομέουσιν ἄνακτες. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα, 

καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε θανόντος. 
᾽ ’ ᾽ » ᾽ " ., ᾽ Α -:ὠηω»ν 

εἰ τοιόσδ᾽ εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα, 

οἷόν μιν Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν ᾿Οδυσσεύς, 
- ’ 34." -“ " ᾽ [4 

αἶψά κε θηήσαιο ἰδὼν ταχυτῆτα καὶ ἀλκήν. 
" 

οὐ μὲν γάρ τι φύγεσκε βαθείης βένθεσιν ὕλης 

κνώδαλον, ὅττι δίοιτο" καὶ ἴχνεσι γὰρ περιήδη" 

νῦν δ᾽ ἔχεται κακότητι, ἄναξ δέ οἱ ἄλλοθι πάτρης 

ὦλετο, τὸν δὲ γυναῖκες ἀκηδέες οὐ κομέουσιν. 
» ᾽ 4“ ψ' ἢ ἐν ΑΤῚ , » 

δμῶες δ᾽, εὖτ᾽ ἂν μηκέτ᾽ ἐπικρατέωσιν ἄνακτες, 
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οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ἐθέλουσιν ἐναίσιμα ἐργάζεσθαι" 

ἥμισυ γάρ τ᾽ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς 

ἀνέρος, εὖτ᾽ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν. 

Ὡς εἰπὼν εἰσῆλθε δόμους εὐναιετάοντας, 

βὴ δ᾽ ἰθὺς μεγάροιο μετὰ μνηστῆρας ἀγαυούς. 

Αργον δ᾽ αὖ κατὰ μοῖρ᾽ ἔλαβεν μέλανος θανάτοιο, 

αὐτίκ᾽ ἰδόντ᾽ ᾿Οδυσῆα ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ. 

ΒΙκ, ΧΥ͂ΙΙ. ν. 290-827. 

11. 

Τὴ Τγοαηι Ο Ῥδηοῖορο. 

Σ δ᾽ ὅτε Τανδαρέου κούρη χλωρηὶς ᾿Αηδὼν 

καλὸν ἀείδῃσιν ἔαρος νέον ἱσταμένοιο, 

δενδρέων ἐν πετάλοισι καθεζομένη πυκινοῖσιν, 
. Α -»"Ἢ , [ δ ἣἥ τε θαμὰ τρωπῶσα χέει πολυηχέα φωνήν, 

παῖδ᾽ ὀλοφυρομένη Ἴτυλον φίλον, ὅν ποτε χαλκῷ 

κτεῖνε δι’ ἀφραδίας, κοῦρον Ζήθοιο ἄνακτος, 
ΠῚ ᾿; 8 " ΄ ᾿ ᾽ ’, » . ν ὃς καὶ ἐμοὶ δίχα θυμὸς ὀρώρεται ἔνθα καὶ ἔνθα, 
ι δι Ὁ ᾿ .) ᾿ 4, 8} ’ ’ 

ἠὲ μένω παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα φυλάσσω, 

κτῆσιν ἐμήν, δμωάς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα, 
δι ὦ Ἐς , , , , - εὐνήν τ᾽ αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν, 

ἡ ἤδη ἅμ᾽ ἕπωμαι ᾿Αχαιῶν ὕστις ἄριστος 

μνᾶται ἐνὶ μεγάροισι, πορὼν ἀπερείσια ἕδνα.---- 
᾽ φ» ν » « ᾿ ΝΣ 

Αλλ᾽ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον. 
55 ὦ Γ᾽ ᾿ ν χῆνες μοι κατὰ οἶκον ἐείκοσι πυρὸν ἔδουσιν 

.“ ’ 

ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα" 

α 
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ἐλθὼν δ᾽ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχείλης 
» ᾽ σον - .» τ 

πᾶσι κατ᾽ αὐχένας ἦξε καὶ ἔκτανεν" οἱ δ᾽ ἐκέχυντο 

ἀθρόοι ἐν μεγάροις, ὁ δ᾽ ἐς αἰθέρα δῖαν ἀέρθη. 

αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον καὶ ἐκώκυον ἔν περ ὀνείρῳ, 

ἀμφὶ δ᾽ ἔμ᾽ ἠγερέθοντο ἐυπλοκαμῖδες ᾿Αχαιαΐί, 

οἴκτρ᾽ ὀλοφυρομένην ὕ μοι αἰετὸς ἔκτανε χῆνας. 

ἂψ δ᾽ ἐλθὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετ᾽ ἐπὶ προὔχοντι μελάθρῳ, 
"Ὁ ΝΥ , [4 Ψ. , 

φωνῇ δὲ βροτέῃ κατερήτυε φώνησέν τε 

θάρσει, ᾿Ικαρίου κούρη τηλεκλειτοῖο" 

οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσθλόν, ὅ τοι τετελεσμένον ἔσται. 

χῆνες μὲν μνηστῆρες, ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις 
τ ’ -“ ἊΡ , ; 5." 

ἧα πάρος, νῦν αὗτε τεὸς πόσις εἰλήλουθα, 

ὃς πᾶσι μνηστῆρσιν ἀεικέα πότμον ἐφήσω. 
τι » , ΠΕΣ φτι Ἢ « κω Ἔ 
ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδὴς ὕπνος ἀνῆκεν 

παπτήνασα δὲ χῆνας ἐνὶ μεγάροισι νόησα 

πυρὸν ἐρεπτομένους παρὰ πύελον, ἧχι πάρος περ. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσ- 

σεύς 
τ , » » « , » 
ὦ γύναι, οὔ πως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ὄνειρον 

ἄλλῃ ἀποκλίναντ᾽, ἐπεὶ ἡ ῥά τοι αὐτὸς ᾽Οδυσσεὺς 

πέφραδ᾽ ὕπως τελέει: μνηστῆρσι δὲ φαίνετ᾽ ὄλεθρος 

πᾶσι μάλ᾽, οὐδὲ κέ τις θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξει. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια 

ξεῖν᾽, ἤτοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυθοι 

γίγνοντ᾽, οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνθρώποισιν. 

δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων" 

αἱ μὲν γὰρ κεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ᾽ ἐλέφαντι" 

τῶν οἱ μέν κ᾽ ἔλθωσι διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος, 
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οἵ ῥ᾽ ἐλεφαίρονται, ἔπε᾽ ἀκράαντα φέροντες" 

οἱ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι θύραζε, 
ω- φὩ» ΄ »" « , τὸὃ οἵ ῥ᾽ ἔτυμα κραίνουσι, βροτῶν ὅτε κέν τις ἴδηται. 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦθεν ὀίομαι αἰνὸν ὄνειρον 

ἐλθέμεν" ἡ κ᾽ ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο. 

ΒΙκ. χιχ. νυ. ὅ18-829 : 585-569. 

1ι. 

Ζαισηΐον 9 ἐλ ϑιιϊίογ δ. 

τ ἤων δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα 

οὐ μὰ Ζῆν᾽ ᾿Αγέλαε καὶ ἄλγεα πατρὸς ἐμοῖο, 

ὕς που τῆλ᾽ ᾿Ιθάκης ἢ ἔφθιται ἢ ἀλάληται, 

οὔτι διατρίβω μητρὸς γάμον, ἀλλὰ κελεύω 

γήμασθ᾽ ᾧ κ᾽’ ἐθέλῃ, ποτὶ δ᾽ ἄσπετα δῶρα δίδωμι. 

αἰδέομαι δ᾽ ἀέκουσαν ἀπὸ μεγάροιο δίεσθαι 

μύθῳ ἀναγκαίῳ" μὴ τοῦτο θεὸς τελέσειεν" ᾿ 

“Ὡςφάτο Τηλέμαχος" μνηστῆρσι δὲ Παλλὰς Αθήνη 

ἄσβεστον γέλον ὦρσε, παρέπλαγξεν δὲ νόημα. 

οἱ δ᾽ ἤδη γναθμοῖσι γελοίων ἀλλοτρίοισιν, 

αἱμοφόρυκτα δὲ δὴ κρέα ἤσθιον" ὄσσε δ᾽ ἄρα σφέων 

δακρυόφιν πίμπλαντο, γόον δ᾽ ὠίετο θυμός. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής. 

ἿΑ δειλοί, τί κακὸν τόδε πάσχετε ; νυκτὶ μὲν ὑμέων 

εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρθε τε γοῦνα. 

οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάκρυνται δὲ παρειαί, 
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αἵματι δ᾽ ἐρράδαται τοῖχοι καλαί τε μεσόδμαι᾽ 

εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλή, 

ἱεμένων ᾿Ερεβόσδε ὑπὸ ζόφον" ἠέλιος δὲ 

οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς. 

Ὡς ἔφαθ;, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν. 

ΒΚ. χχ. ν. 838-858, 

ὙΠῚῚ, 

{7 γ8868 αἰϊδοουογ8 ᾿ϊηιδοὶ  ἰο ἐι6 διεμϊίογ 8. 

τ δ᾽ ἐξ οἴκοιο Φιλοίτιος ἄλτο θύραζε, 

κλήισεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα θύρας εὐερκέος αὐλῆς. 

κεῖτο δ᾽ ὑπ᾽ αἰθούσῃ ὅπλον νεὸς ἀμφιελίσσης 

βύβλινον, ᾧ ῥ᾽ ἐπέδησε θύρας, ἐς δ᾽ ἤιεν αὐτός. 

ἕζετ’ ἔπειτ᾽ ἐπὶ δίφρον ἰών, ἔνθεν περ ἀνέστη, 

εἰσορόων ᾿᾽Οδυσῆα. ὃ δ᾽ ἤδη τόξον ἐνώμα 

πάντη ἀναστρωφῶν, πειρώμενος ἔνθα καὶ ἔνθα, 

μὴ κέρα ἵπες ἔδοιεν ἀποιχομένοιο ἄνακτος. 

ὧδε δὲ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 

Ἦ τις θηρητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων" 
»" κ 

ἤ ῥά νύ που τοιαῦτα καὶ αὐτῷ οἴκοθι κεῖται, 

ἢ ὕγ᾽ ἐφορμᾶται ποιησέμεν, ὡς ἐνὶ χερσὶν 

νωμᾷ ἔνθα καὶ ἔνθα κακῶν ἔμπαιος ἀλήτης. 

ἤΛλλος δ᾽ αὖτ᾽ εἴπεσκε νέων ὑπερηνορεόντων 

εἰ γὰρ δὴ τοσσοῦτον ὀνήσιος ἀντιάσειεν 

ὡς οὗτός ποτε τοῦτο δυνήσεται ἐντανύσασθαι. 

Ὡς ἄρ’ ἔφαν μνηστῆρες" ἀτὰρ πολύμητις Ὃδυσ- 

σεύς, 
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αὐτίκ᾽ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντη, 
ψ Τὰ. δ ᾿ δ ᾿ ’ ᾿ ᾽ δου 

ὡς ὅτ᾽ ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος καὶ ἀοιδῆς 

ῥηιδίως ἐτάνυσσε νέῳ περὶ κόλλοπι χορδήν, 

ἅψας ἀμφοτέρωθεν ἐυστρεφὲς ἔντερον οἰός, 
.“". ΓΔΌΥ, -" , .. Ἷ ᾽ , ὡς ἄρ᾽ ἄτερ σπουδῆς τάνυσεν μέγα τόξον ᾿Οδυσσεύς. 

δεξιτερῇ δ᾽ ἄρα χειρὶ λαβὼν πειρήσατο νευρῆς" 

ἡ δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄεισε, χελιδόνι εἰκέλη αὐδήν. 

μνηστῆρσιν δ᾽ ἄρ᾽ ἄχος γένετο μέγα, πᾶσι δ᾽ ἄρα 
᾿] 

χρὼς 
ἐτράπετο" Ζεὺς δὲ μεγάλ᾽ ἔκτυπτε σήματα φαίνων" 

γήθησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
« 5. 4 « ’ τ ; , ᾽ [4 ὕττι ῥά οἱ τέρας ἧκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεω. 

.- 5 ἃ ᾽ , .« « , ᾿ εἵλετο δ᾽ ὠκὺν ὀιστόν, ὅ οἱ παρέκειτο τραπέζῃ 

γυμνός" τοὶ δ᾽ ἄλλοι κοίλης ἔντοσθε φαρέτρης 

κείατο, τῶν τάχ᾽ ἔμελλον ᾽Αχαιοὶ πειρήσεσθαι. 

τόν ῥ᾽ ἐπὶ πήχει ἑλὼν ἕλκεν νευρὴν γλυφίδας τε, 

αὐτόθεν ἐκ δίφροιο καθήμενος, ἧκε δ᾽ ὀιστὸν 

ἄντα τιτυσκόμενος, πελέκεων δ᾽ οὐκ ἤμβροτε πών- 

των . 

πρώτης στειλειῆς, διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἦλθε θύραζε 

ἰὸς χαλκοβαρής" ὁ δὲ Τηλέμαχον προσέειπεν 

Τηλέμαχ᾽, οὔ σ᾽ ὁ ξεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἐλέγχει 

ἥμενος, οὐδέ τι τοῦ σκοποῦ ἤμβροτον οὐδὲ τι τόξον 

δὴν ἔκαμον τανύων" ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν, 

οὐχ ὥς με μνηστῆρες ἀτιμάζοντες ὄνονται. 

νῦν δ᾽ ὥρη καὶ δόρπον ᾿Αχαιοῖσιν τετυκέσθαι 
᾽ , » 

ἐν φάει, αὐτὰρ ἔπειτα καὶ ἄλλως ἑψιάασθαι 

μολπῇ καὶ φόρμιγγι: τὰ γάρ τ᾽ ἀναθήματα δαιτύς" 
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Ἦ καὶ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσεν" ὁ δ᾽ ἀμφέθετο ξίφος ὀξὺ 

Τηλέμαχος, φίλος υἱὸς ᾽οΟδυσσῆος θείοιο, 

ἀμφὶ δὲ χεῖρα φίλην βάλεν ἔγχεϊ, ἄγχι δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ 

πὰρ θρόνον ἑστήκει κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ. 

Αὐτὰρ ὁ γυμνώθη ῥακέων πολύμητις ᾿Οδυσσεύς, 

ἄλτο δ᾽ ἐπὶ μέγαν οὐδόν, ἔχων βιὸν ἠδὲ φαρέτρην 

ἰῶν ἐμπλείην, ταχέας δ᾽ ἐκχεύατ᾽ ὀιστοὺς 

αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν, μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν 

Οὗτος μὲν δὴ ἄεθλος ἀάατος ἐκτετέλεσται" 

νῦν αὖτε σκοπὸν ἄλλον, ὃν οὔ πω τις βάλεν ἀνήρ, 

εἴσομαι, αἴ κε τύχωμι, πόρῃ δὲ μοι εὖχος ᾿Απόλλων. 

ΒΙκ. ΧΧΙ. ν. 588---Χχτι. ν. 7. 

ΤΥ. 

716 Ποοορηϊξίοτ, 9. {7ίγ8865 ὃψ Ῥροποίορο. 

Σ φάτο, τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον 

ἦτορ, 
σήματ᾽ ἀναγνούσης τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ ᾿Οδυσσεύς. 

δακρύσασα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἰθὺς δράμεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας 

δειρῇ βάλλ᾽ ᾽Οδυσῆι, κάρη δ᾽ ἔκυσ᾽ ἠδὲ προσηύδα 

Μή μοι ᾿Οδυσσεῦ σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μά- 

λιστα 

ἀνθρώπων πέπνυσο" θεοὶ δ᾽ ὥπαζον ὀιζύν, 
ΠῚ "» ᾽ ’ ᾽ ᾽ [4 , 

οἱ νῶιν ἀγάσαντο παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντε 
," -" ᾿] , ᾽ ᾿Ὶ « ’ 

ἥβης ταρπῆναι καὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσθαι. 

αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα, 
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οὕνεκά σ᾽ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ᾽ ἀγάπησα. 

αἰεὶ γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν 

ἐρρίγει μή τίς με βροτῶν ἀπάφοιτο ἔπεσσιν 

ἐλθών" πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσιν.:---- 

Ὃς φάτο, τῷ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο" 

κλαῖε δ᾽ ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κεδνὰ ἰδυῖαν. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀσπάσιος γὴ νηχομένοισι φανήῃ; 

ὧν τε Ποσειδάων εὐεργέα νῆ᾽ ἐνὶ πόντῳ 

ῥαίσῃ, ἐπειγομένην ἀνέμῳ καὶ κύματι πηγῷ" 

παῦροι δ᾽ ἐξέφυγον πολιῆς ἁλὸς ἠπειρόνδε 

γνηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροῖ τέτροφεν ἅλμη, 

ἀσπάσιοι δ᾽ ἐπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες" 

ὡς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ. 

δειρῆς δ᾽ οὔ πω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκώ. 

, ΒΚ χσῖπ. νι 905-917: 251:940. 

ΠΥ. 

͵ϑροθοῖὶι 97) Αϑιαπιθηῖηοη ἴηι. Πακίο8. 

ΛΒΙῈΕ Πηλέος υἱέ, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

ὃς θάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς Αργεος" ἀμφὶ δὲ σ᾽ 

ἄλλοι 

κτείνοντο Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν υἷες ἄριστοι, 

μαρνάμενοι περὶ σεῖο" σὺ δ᾽ ἐν στροφάλιγγι κονίης 

κεῖσο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων. 

ἡμεῖς δὲ πρόπαν ἥμαρ ἐμαρνάμεθ᾽" οὐδὲ κε πάμπαν 
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παυσάμεθα πτολέμου, εἰ μὴ Ζεὺς λαίλαπι παῦσεν. 
ὁ ΩΣ ΑἹ ᾽ ,» τἀ), Ἐκ αν; Ἄδα νν ᾽ Π 

αὐτὰρ ἐπεί σ᾽ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο, 
, " , 4 ’ ᾿Ὶ 

κάτθεμεν ἐν λεχέεσσι, καθήραντες χρόα καλὸν 

ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι" πολλὰ δὲ σ᾽ ἀμφὶς 

δάκρυα θερμὰ χέον Δαναοί, κείροντό τε χαίτας. 

μήτηρ δ᾽ ἐξ ἁλὸς ἦλθε σὺν ἀθανάτῃς ἁλίῃσιν 
᾽ , ΨΨ Χ 5. ΘΟ. ΄ ᾽ ΄ 
ἀγγελίης ἀίουσα' βοὴ δ᾽ ἐπὶ πόντον ὀρώρειν 

θεσπεσίη, ὑπὸ δὲ τρόμος ἔλλαβε πάντας ᾿Αχαιούς. 

κ ἊἝ Ἂ 2 Ἂ μὰ 

᾿Αμφὶ δέ σ᾽ ἔστησαν κοῦραι ἁλίοιο γέροντος 
» ΨΥ ἂν ΑΥ ϑιῸν εἶ « 

οἴκτρ᾽ ὀλοφυρόμεναι, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν. 

Μοῦσαι δ᾽ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ 
, Ὁ » ΤΑΣ , ᾿ θρήνεον" ἔνθα κεν οὔτιν᾽ ἀδάκρυτόν γε νόησας 

᾽ ’ὔ ΄“ . « ’ἢ " -" 

Αργείων" τοῖον γὰρ ὑπώρορε Μοῦσα λιγεῖα. 

ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μέν σε ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ 

κλαίομεν ἀθάνατοί τε θεοὶ θνητοί τ᾽ ἄνθρωποι. 

ὀκτωκαιδεκάτῃ δὲ δόμεν πυρί, πολλὰ δὲ σ᾽ ἀμφὶς 
-" ’ὔ; ’ ΄ 4 ἘΓ "Ὁ" 

μῆλα κατεκτάνομεν μάλα πίονα καὶ ἕλικας βοῦς. 

καίεο δ᾽ ἔν τ᾽ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ 

καὶ μέλιτι γλυκερῷ" πολλοὶ δ᾽ ἥρωες ᾽Αχαιοὶ 

τεύχεσιν ἐρρώσαντο πυρὴν πέρι καιομένοιο, 

πεζοί θ᾽ ἱππῆξς τε" πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρειν. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δή σε φλὸξ ἤνυσεν ᾿Ηφαίστοιο, 

ἠῶθεν δή τοι λέγομεν λεύκ᾽ ὀστέ᾽, ᾿Αχιλλεῦ, 
» ᾽ " ’ ᾿ ᾽ ᾿ -" ᾿ ; 

οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι" δῶκε δὲ μήτηρ 

χρύσεον ἀμφιφορῆα' Διωνύσοιο δὲ δῶρον 

φάσκ᾽ ἔμεναι, ἔργον δὲ περικλυτοῦ ᾿Ηφαίστοιο. 

ἐν τῷ τοι κεῖται λεύκ᾽ ὀστέα, φαίδιμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

θαντνν. 
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μίγδα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος, 

χωρὶς δ᾽ ᾿Αντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων 

τῶν ἄλλων ἑτάρων, μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα. 
᾽ ᾽ ᾽ " ᾿] , ἣμ. 4 , ’ ἀμφ᾽ αὐτοῖσι δ᾽ ἔπειτα μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον 

χεύαμεν ᾿Αργείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων 

ἀκτῇ ἔπι προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ, 
ς ν᾿ ᾽ ’ ᾽ Ἂ » 

ὡς κεν τηλεφανὴς ἐκ ποντοῴφιν ἀνδράσιν [37] 

τοῖς οἱ νῦν γεγάασι καὶ οἱ μετόπισθεν ἔσονται. 

μήτηρ δ᾽ αἰτήσασα θεοὺς περικαλλέ᾽ ἄεθλα 

θῆκε μέσῳ ἐν ἀγῶνι ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν. 

ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας 
’ ΓΙ ’ ᾽ ᾽ ᾿ ' -" 

ἡρώων, ὅτε κέν ποτ᾽ ἀποφθιμένου βασιλῆος 

ζώννυνταί τε νέοι καὶ ἐπεντύνονται ἄεθλα" 

ἀλλά κε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν θηήσαο θυμῷ, 

οἵ ἐπὶ σοί κατέθηκε θεὰ περικαλλέ᾽ ἄεθλα, 

ἀργυρόπεζα Θέτις" μάλα γὰρ φίλος ἦσθα θεοῖσιν. 
[ ᾿ ν᾿ ᾽ " ι » Ψ΄. ᾽ ’ »ᾳ 

ὡς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ᾽ ὥλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ 

πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους κλέος ἔσσεται ἐσθλόν, ᾿Αχιλ- 

λεῦ, ἢ 

αὐτὰρ ἐμοὶ τί τόδ᾽ ἦδος, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα ; 
᾽ , ’ " ᾿ ᾿Ὶ ν 

ἐν νόστῳ γάρ μοι Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεθρον 

Αἰνίσθου ὑπὸ χερσὶ καὶ οὐλομένης ἀλόχοιο. 

ΒΙκ. Χχιν. ν. 86-49 : δ8-97. 
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ΤΗΝ ἨΟΜΕΒΕΙΟ ΗΥ̓ΜΝΒ 

101. 

ἯΥΜΝ ΤῸ ΤῊΗΕ ΠΈΙΙΑΝ ΑΡΟΙ]. 

Τιαϊορηιο δοίιυοοι (1) 6ῖο5 απὸ 7Ζιαίοπα. 

Σ φάτο" χαῖρε δὲ Δῆλος, ἀμειβομένη δὲ προσ- 

ηὖδα. 

Λητοῖ, κυδίστη θύγατερ μεγάλου ἸΚοίοιο, 

ἀσπασίη μὲν ἔγωγε γονὴν ἑκάτοιο ἄνακτος 

δεξαίμην" αἰνῶς γὰρ ἐτήτυμόν εἰμι δυσηχὴς 

ἀνδράσιν" ὧδε δὲ κεν περιτιμήεσσα γενοίμην. 

ἀλλὰ τόδε τρομέω, Λητοῖ, ἔπος, οὐδὲ σε κεύσω" 

λίην γάρ τίνα φασὶν ἀτάσθαλον ᾿Απόλλωνα 

ἔσσεσθαι, μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισι 

καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 

τῷ ῥ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 

μή, ὁπόταν τὸ πρῶτον ἴδῃ φάος ἠελίοιο, 

νῆσον ἀτιμήσας, ἐπειὴ κραναήπεδός εἰμι, 

ποσσὶ καταστρέψας ὥσῃ ἁλὸς ἐν πελάγεσσιν. 

ἔνθ᾽ ἐμὲ μὲν μέγα κῦμα κατὰ κρατὺς ἅλις αἰεὶ 

κλύσσει: ὁ δ᾽ ἄλλην γαῖαν ἀφίξεται, ἥ κεν ἅδῃ οἱ, 

τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα" 

πουλύποδες δ᾽ ἐν ἐμοὶ θαλάμας φῶκαί τε μέλαιναι 

οἰκία ποιήσονται ἀκηδέα, χητεὶ λαῶν. 
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ἀλλ᾽ εἴ μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι, 

ἐνθάδε μιν πρῶτον τεύξειν περικαλλέα νηόν, 

ἔμμεναι ἀνθρώπων χρηστήριον, αὐτὰρ ἔπειτα 

πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἐπειὴ πολυώνυμός ἐστιν. 

Ὃς ἄρ᾽ ἐφη" Λητὼ δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ὄμοσσεν. 
» -" , »" ᾿ ᾽ " ᾽ ᾿ .“ 

ἴστω νῦν τάδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν 
᾿ ᾿Ὶ ᾿ ᾿ « « ; 

καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὕστε μέγιστος 
« ’ ’ ᾿ ’ "Ὁ 

Ορκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσιν" 

ἡ μὴν Φοίβου τῇδε θυώδης ἔσσεται αἰεὶ 

βωμὸς καὲ τέμενος; τίσει δέ σε γ᾽ ἔξοχα πάντων. 

ν. 601-88. 

111. 

Βιρν ει 9 Αροίϊο. 

ΝΘΑ σέ, ἤιε Φοῖβε, θεαὶ λόον ὕδατι καλῷ 

ἁγνῶς καὶ καθαρῶς, σπάρξαν δ᾽ ἐν φαρεὶ 

λευκῷ, ; 

λεπτῷ, νηγατέῳ᾽ περὶ δὲ χρύσεον στρόφον ἧκαν. 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ᾿Απόλλωνα χρυσάορα θήσατο μήτηρ, 

ἀλλὰ Θέμις νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 

ἀθανάτοις χείλεσσιν ἐπήρξατο" χαῖρε δὲ Λητώ, 

οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν. 

Δὐτὰρ ἐπειδή, Φοῖβε, κατέβρως ἄμβροτον εἶδαρ, 

οὔ σέ γ᾽ ἔπειτ᾽ ἴσχον χρύσεοι στρόφοι ἀσπαίροντα, 

οὐδ᾽ ἔτι δεσμά σ᾽ ἔρυκε, λύοντο δὲ πείρατα πάντα. 

αὐτίκα δ᾽ ἀθανάτῃσι μετηύδα Φοῖβος ᾿Απόλλων᾽ 
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Εἴη μοι κίθαρίς τε φίλη καὶ καμπύλα τόξα, 

χρήσω δ᾽ ἀνθρώποισι Διὸς νημερτέα βουλήν. 

Ὡς εἰπὼν ἐβίβασκεν ἐπὶ χθονὸς εὐρυοδείης 

Φοῖβος ἀκερσεκόμης, ἑκατηβόλος" αἱ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 

θάμβεον ἀθάναται: χρυσῷ δ᾽ ἄρα Δῆλος ἅπασα 
» ᾽ « « «,ὔ; » » .“ 

ἤνθησ᾽, ὡς ὅτε τι ῥίον οὔρεος ἄνθεσιν ὕλης. 

Αὐτὸς δ᾽, ἀργυρότοξε ἄναξ, ἑκατηβόλ᾽ Ἄπολλον, 

ἄλλοτε μέν τ᾽ ἐπὶ Κύνθου ἐβήσαο παιπαλόεντος, 

ἄλλοτε δ᾽ αὖ νήσους τε καὶ ἀνέρας ἠλάσκαζες. 

πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα" 

πᾶσαι δὲ σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρώονες ἄκροι 

ὑψηλῶν ὀρέων, ποταμοί θ᾽ ἅλαδε προρέοντες" 

ἀλλὰ σὺ Δήλῳ, Φοῖβε, μάλιστ᾽ ἐπιτέρπεαι ἦτορ; 
» « ΄ὔ ᾽ ’ Ε] , 

ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες ᾿Ιάονες ἠγερέθονται 
᾽ "Ὁ Α ,ὔ Α ᾽ Ψ ᾽ ’ 

αὐτοῖς σὺν παίδεσσι καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν. 

οἱ δέ σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ 

μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅταν στήσωνται ἀγῶνα. 

ν. 120.150. 

1(Ὑ11Ὶ]. 

(ὐοποϊιίοη. 

ΛΔ ἀγεθ᾽ ἱλήκοι μὲν ᾿Απόλλων ᾿Αρτέμιδι ξύν, 

χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι" ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε 

μνήσασθ᾽ ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 

ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών" 
Ψ ’ , Ὅ.»ν ᾽ " «Ὁ ᾽ -“ 

ὦ κούραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 

πόας. «ἰὰ. 
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ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα: 

ὑμεῖς δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθ᾽ εὐφήμως. 

τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ, 

τοῦ περ καὶ μετόπισθεν ἀριστεύσουσιν ἀοιδαί. 

γν. 105-178. 

ΙΧ. 

ΗΥΜΝ Τὸ ΤῊΕ ΡΥΎΤΗΙΑΝ ΑΡοΟ 0. 

Τοιπααΐίοη 9 ἐλιο 1)οἰρηίαη Ογαοῖο. 

ΑἹ τότε δὴ κατὰ θυμὸν ἐφράζετο Φοῖβος 

᾿Απόλλων, 

οὕστινας ἀνθρώπους ὀργίονας εἰσαγάγοιτο, 

οἱ θεραπεύσονται ἸΤυθοῖ ἔνι πετρηέσσῃ 
«ε , «ἣ«ΨὮ Ν᾽ Ψ , “ 

ἱερά τε ῥέξουσι καὶ ἀγγελέουσι θέμιστας 

Φοίβου ᾿Απόλλωνος χρυσαύρου, ὕττι κεν εἴπῃ 

χρείων ἐκ δάφνης γυάλων ὕπο Παρνησοῖο. : 
ΠΝ 9 ὦ ΩΝ ᾿ς ᾽ ᾿ Β' Ἢ " » ; ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὅ γ᾽ ὁρμαίνων ἐνόησ᾽ ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ 

νῆα θοήν" ἐν δ᾽ ἄνδρες ἔσαν πολέες τε καὶ ἐσθλοί. 

οἱ μὲν ἐπὶ πρῆξιν καὶ χρήματα νηὶ μελαίνῃ 
᾽ 

ἐς Πύλον ἠμαθόεντα Πυληγενέας τ᾽ ἀνθρώπους 
» » -" 

ἔπλεον" αὐτὰρ ὁ τοῖσι συνήντετο Φοῖβος ᾿Απόλλων»" 
ἐ ; δ᾽ ) ,» ᾿ »"» ᾽ ᾿] »ν πόντῳ δ᾽ ἐπόρουσε δέμας δελφῖνι ἐοικὼς 

, “" -" νηὶ θοῇ, καὶ κεῖτο πέλωρ μέγα τε δεινόν τε" 
τῶν δ᾽ οὔτις κατὰ θυμὸν ἐπεφράσατ᾽ οὐδ᾽ ἐνόησε᾽--- 
πάντοθ᾽ ἀνασσείασκε, τίνασσε δὲ νήϊα δοῦρα. 
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« ΣΡ ἢ ΣΡ " ’, ΄ 

οἱ δ᾽ ἀκέων ἐνὶ νηὶ καθείατο δειμαίνοντες" 

οὐδ᾽ οἵ γ᾽ ὅπλ᾽ ἔλυον κοίλην ἀνὰ νῆα μέλαιναν, 

οὐδ᾽ ἕλκον λαῖφος νηὸς κυανοπρώροιο, 
2 δι Ὁ ΑἹ ’ ’ - 

ἀλλ᾽ ὡς τὰ πρώτιστα κατεστήσαντο βοεῦσιν, 

ὡς ἔπλεον" κραιπνὸς δὲ Νότος κατόπισθεν ἔπειγε 

νῆα θοήν᾽ πρῶτον δὲ παρημείβοντο Μάλειαν, --- 

ἷξον δ᾽ ἐς Κρίσην εὐδείελον, ἀμπελόεσσαν, 
γ , ᾽ «ς γ),}) ’ ᾿ ΄ ’ ς ΕΝ 

ἐς λιμέν᾽" ἡ δ᾽ ἀμάθοισιν ἐχρίμψατο ποντοπόρος νηῦς 

ἐνθ᾽ ἐκ νηὸς ὄρουσεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων 
» “ 32 ’ “ » . Ὁ ᾽ 4 Ν 

ἀστέρι εἰδόμενος μέσῳ ἤματι" τοῦ δ᾽ ἀπὸ πολλαὶ 
'. -»" , 7 ᾽ .Σ . Γ 

σπινθαρίδες πωτῶντο, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵκεν" 
.} ᾿ 8. , . ’ " , ἐς δ᾽ ἄδυτον κατέδυσε διὰ τριπόδων ἐριτίμων. 

ἐνθ᾽ ἄρ᾽ ὅ γε φλόγ᾽ ἔδαιε πιφαυσκόμενος τὰ ἃ κῆλα 

πᾶσαν δὲ Κρίσην κάτεχεν σέλας" αἱ δ᾽ ὀλόλοξαν 

Κρισαίων ἄλοχοι καλλίζωνοί τε θύγατρες 

Φοίβου ὑπὸ ῥιπῆς" μέγα γὰρ δέος εἷλεν ἕκαστον. 

ἔνθεν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ νῆα νόημ᾽ ὡς ἄλτο πέτεσθαι, 

ἀνέρι εἰδόμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε 
, , ᾽ ᾿ Ἕ » 

πρωθήβῃ, χαίτῃς εἰλυμένος εὐρξας ὦμους" 

καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προση ὑδα" 

Ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; πόθεν πλεῖθ᾽ ὑγρὰ κέλευθα ; 

ἤ τι κατὰ πρῆξιν, ἢ μαψιδίως ἀλάλησθε, 

ν 

--- ................ ΝΠ ΕΕΌΊΎΥΎΝ ΕΝ»... ΣΝ »»»ε- -ἘςἘἨἘςςς τςἰὐἴὐν απ 
τ’ ." -" « ᾿ “ ΚΣ. 

οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ᾿ ἀλόωνται 

ψυχὰς παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες; 
΄ ᾽ “ τ ’ )» Ὁ» ᾿ - 

τίφθ᾽ οὕτως ἧσθον τετιηότε, οὐδ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ἐκβῆτ᾽, οὐδὲ καθ᾽ ὕπλα μελαίνης νηὸς ἔθεσθε ; 
Ψ “2 , , ὰ -" ᾽ “ 

αὕτη μέν γε δίκη πέλει ἀνδρῶν ἀλφηστάων, 

ὑππόταν ἐκ πόντοιο ποτὶ χθονὶ νηϊ μελαίνῃ 
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ἔλθωσιν καμάτῳ ἀδδηκότες, αὐτίκα δέ σφεας 

σίτοιο γλυκεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ. 

Ὡς φάτο καί σφιν θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἔθηκε. 
᾿ ,Ὶ 3 ’ » ᾽ " ᾽ “ » Φ 

τὸν καὶ ἀμειβόμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα 

ΞΞ| εῖν᾽, ἐπεὶ οὐ μὲν γάρ τι καταθνητοῖσιν ἔοικας, 

οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἀλλ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν, 

οὖὗλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν. 
,ὔ - ᾽ ’ὔ ι ᾿ς » 5 ἊΨ ᾽ » 

καί μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῶ" 

τίς δῆμος : τίς γαῖα; τίνες βροτοὶ ἐγγεγάασιν : 

ἄλλῃ γὰρ φρονέοντες ἐπεπλέομεν μέγα λαῖτμα, 

εἰς Πύλον ἐκ Κρήτης, ἔνθεν γένος εὐχόμεθ᾽ εἶναι" 

νῦν δ᾽ ὧδε ξὺν νηϊ κατήλθομεν οὔτι ἑκόντες, 

ἀλλώ τις ἀθανάτων δεῦρ᾽ ἤγαγεν οὐκ ἐθέλοντας. 

Τοὺς δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλ- 

λων" 

ἸΞιεἴῖνοι, τοὶ Κνωσσὸν πολυδένδρεον ἀμφινέμεσθε 
᾿ 7 3 . “ ᾿ »Ἃ»᾽ κ« ’ : 3 » 

τὸ πρίν, ἀτὰρ νῦν οὐκ ἔθ᾽ ὑπότροποι αὖθις ἔσεσθε 
» ΓΖ , Α ᾿ ’ ΟΎΤῚ, 

ἔς τὲ πόλιν ἐρατὴν καὶ δώματα καλὰ ἕκαστος, 

ἔς τε φίλας ἀλόχους" ἀλλ᾽ ἐνθάδε πίονα νηὸν . 
. ΙΝ ! " " ᾿ ᾽ ᾿, 

ἕξετ᾽ ἐμὸν πολλοῖσι τετιμένοι ἀνθρώποισιν. 

εἰμὲ δ᾽ ἐγὼ Διὸς υἱός, ᾿Απόλλων δ᾽ εὔχομαι εἶναι. 

γ. 210-28] ; 200.802. 



οὔ ΑΝΤΠΟΓΟΟΙ͂Α ΟΘΠΑΕΟΘΑ. 

ΙΧ. 

Ηυμν τὸ ΗΈΕΜΕΒ. 

Τιηυοπέϊον, 97 ἔνθ 776. 

0: δηρὸν ἔκειτο μένων ἱερῷ ἐνὶ λίκνῳ, 

ἀλλ’ ὅ γ᾽ ἀναΐξας ζήτει βόας ᾿Απόλλωνος, 

οὐδὸν ὑπερβαίνων ὑψηρεφέος ἄντροιο. 
» “ « " γ , , » . 

ἔνθα χέλυν εὑρών, ἐκτήσατο μυρίον ὄλβον 

ἥ ῥά οἱ ἀντεβόλησεν ἐπ᾽ αὐλείῃσι θύρῃσι, 
, 7 ἢ . “ , 

βοσκομένη προπάροιθε δόμων ἐριθηλέα ποίην, 

σαῦλα ποσὶν βαίνουσα' Διὸς δ᾽ ἐριούνιος υἱὸς 
᾿ , γ᾽ Υ , ᾽ 7 -" » 

ἀθρήσας ἐγέλασσε, καὶ αὐτίκα μῦθον ἔειπ'" 

Σύμβολον ἤδη μοι μέγ᾽ ὀνήσιμον" οὐκ ὀνοτάζω. 

χαῖρε, φυὴν ἐρόεσσα, χοροίτυπε, δαιτὸς ἑταίρη, 

ἀσπασίη προφανεῖσα" πόθεν τόδε καλὸν ἄθυρμα, 
»» » ᾽ , μ » , 

αἰόλον ὄστρακον, ἐσσί, χέλυς ὄρεσι ζώουσα ; 

ἀλλ᾽ οἴσω σ᾽ εἰς δῶμα λαβών" ὄφελός τι μοι ἔσσῃ, 

οὐδ᾽ ἀποτιμήσω" σὺ δέ μὲ πρώτιστον ὀνήσεις. 

οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ θύρῃφιν" 

ἡ γὰρ ἐπηλυσίης πολυπήμονος ἔσσεαι ἔχμα 

ζώουσ᾽" ἣν δὲ θάνῃς, τότε κεν μάλα καλὸν ἀείδοις. 

“Ὡς ἀρ’ ἔφη" καὶ χερσὶν ἅμ᾽ ἀμφοτέρῃσιν ἀείρας, 

ἂψ εἴσω κίε δῶμα φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα. 

ἔνθ᾽ ἀναπιλήσας γλυφάνῳ πολιοῖο σιδήρου 

αἰῶν᾽ ἐξετόρησεν ὀρεσκῴοιο χελώνης. 

ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ὠκὺ νόημα διὰ στέρνοιο περήσῃ 
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ἀνέρος, ὅντε θαμειαὶ ἐπιστρωφῶσι μέριμναι, 

αἱ δὲ τε δινηθῶσιν ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν ἀμαρυγαί, 

ὡς ἅμ᾽ ἔπος τε καὶ ἔργον ἐμήδετο κύδιμος ᾿Ἑρμῆς. 

πῆξε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέτροισι ταμὼν δόνακας καλάμοιο, 

πειρήνας διὰ νῶτα λιθορρίνοιο χελώνης. 

ἀμφὶ δὲ δέρμα τάνυσσε βοὸς πραπίδεσσιν ἕῇσι, 

καὶ πήχεις ἐνέθηκ᾽, ἐπὶ δὲ ζυγὸν ἤραρεν ἀμφοῖν, 

ἑπτὰ δὲ συμφώνους ὀΐων ἐτανύσσατο χορδάς. 

γυ. 22.581]. 

ΤΙΣΙ. 

Πονϑον 97 ἐμ Οαθη. 

ΕΛΙΟΣ μὲν ἔδυνε κατὰ χθονὸς ᾿᾽Ωκεανόνδε 
᾽ »"ὝἭ."ὕ 2» Ἧ Ἣν δι ν »ν 2 αὐτοῖσίν θ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν" αὐτὰρ ἄρ 

« “ 

Ἑρμῆς 
Πιερίης ἀφίκανε θέων ὄρεα σκιόεντα, 

ἔνθα θεῶν μακάρων βόες ἄμβροτοι αὖλιν ἔχεσκον;» 

βοσκόμεναι λειμῶνας ἀκηρασίους, ἐρατεινούς. 

τῶν τότε Μαιάδος υἱός, ἐύσκοπος ᾿Αργειφόντης, 

πεντήκοντ᾽ ἀγέλης ἀπετάμνετο βοῦς ἐριμύκους. 

πλανοδίας δ᾽ ἤλαυνε διὰ ψαμαθώδεα χῶρον, 

ἴχνι᾽’ ἀποστρέψας" δολίης δ᾽ οὐ λήθετο τέχνης. 

Ξ ε Ἑ ἽῈ ΕΣ Ἕ 

᾽ ᾽ , ’ ᾿ ᾿ » , αὐτὰρ ἐπεί τοι πάντα κατὰ χρέος ἤνυσε δαίμων, 

σάνδαλα μὲν προέηκεν ἐς ᾿Αλφειὸν βαθυδίνην" 

ἀνθρακιὴν δ᾽ ἐμάρανε, κόνιν δ᾽ ἀμάθυνε μέλαιναν. 

Η 
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Κυλλήνης δ᾽ αἷψ᾽ αὖτις ἀφίκετο δῖα κάρηνα 

ὄρθριος. οὐδὲ τίς οἱ δολιχῆς ὁδοῦ ἀντεβόλησεν 

οἴτε θεῶν μακάρων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, 

οὐδὲ κύνες λελάκοντο" Διὸς δ᾽ ἐριούνιος Ἑρμῆς 

δοχμωθεὶς μεγάροιο διὰ κλήιθρον ἔδυνεν, 

αὐρῇ ὀπωρινῇ ἐναλίγκιος, ἠύτ᾽ ὀμίχλη, 

ἐσσυμένως δ᾽ ἄρα λίκνον ἐπῴχετο κύδιμος Ἑρμῆς. 
ἰω Ἂ 3 Ἅε 3Ὰ ἢῈ 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Διὸς καὶ Μαιάδος υἱὸς 

χωόμενον περὶ βουσὶν ἑκηβόλον ᾿Απόλλωνα, 

σπάργαν᾽ ἔσω κατέδυνε θυήεντ᾽" ἠύτε πολλὴν 

πρέμνων ἀνθρακιὴν οὔλη σποδὸς ἀμφικαλύπτει, 

ὡς Ἑρμῆς ᾿Βκάεργον ἰδὼν ἀλέεινεν ἑαυτόν. 

ἐν δ᾽ ὀλίγῳ συνέλασσε κάρη χεῖράς τε πόδας τε, 

φή ῥα νεόλλουτος, προκαλεύμενος ἥδυμον ὕπνον, 

ἐγρήσσων ἐτεόν γε" χέλυν δ᾽ ὑπὸ μασχάλῃ εἶχε. 

γνῶ δ᾽ οὐδ᾽ ἠγνοίησε Διὸς καὶ Λητοῦς υἱὸς 

νύμφην τ᾽ οὐρείην περικαλλέα καὶ φίλον υἱόν, 

παῖδ᾽ ὀλίγον, δολίῃς εἰλυμένον ἐντροπίῃσι. 

παπτήνας δ᾽ ἄρα πάντα μυχὸν μεγάλοιο δόμοιο 

τρεῖς ἀδύτους ἀνέῳγε λαβὼν κληῖδα φαεινήν, 

νέκταρος ἐμπλείους ἠδ᾽ ἀμβροσίης ἐρατεινῆς" 

πολλὸς δὲ χρυσός τε καὶ ἄργυρος ἔνδον ἔκειτο, 

πολλὰ δὲ φοινικόεντα καὶ ἄργυφα εἵματα νύμφης, 

οἷα θεῶν μακάρων ἱεροὶ δόμοι ἐντὸς ἔχουσιν" 

ἔνθ᾽ ἐπεὶ ἐξερέεινε μυχοὺς μεγάλοιο δόμοιο 

Λητοΐδης, μύθοισι προσηύδα κύδιμον Ἑρμῆν" 
-, “«᾿ ᾽ ΄ὔ , ΄ ᾿ -" 

Ω παῖ, ὃς ἐν λίκνῳ «ατάκειαι, μήνυξ μοι βοῦς 
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θᾶττον" ἐπεὶ τάχα νῶι διοισόμεθ᾽ οὐ κατὰ κόσμον. 

ῥίψω γάρ σε λαβὼν ἐς Ῥάρταρον ἠερόεντα, 

εἰς ζόφον αἰνόμορον καὶ ἀμήχανον" οὐδὲ σε μήτηρ 

ἐς φάος οὐδὲ πατὴρ ἀναλύσεται, ἀλλ᾽ ὑπὸ γαίῃ 

ἐρρήσεις ὀλοοῖσιν ἐν ἀνδράσιν ἡγεμονεύων. 

Τὸν δ᾽ Ἑρμῆς μύθοισιν ἀμείβετο κερδαλέοισι" 

Λητοΐδη, τίνα τοῦτον ἀπηνέα μῦθον ἔειπας; 

ἢ βοῦς ἀγραύλους διζήμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις; 

οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἄκουσα" 

οὐκ ἂν μηνύσαιμ᾽, οὐκ ἂν μήνυτρον ἀροίμην" 

οὔτι βοῶν ἐλατῆρι, κραταιῷ φωτί, ἔοικα. 

οὐκ ἐμὸν ἔργον τοῦτο, πάρος δὲ μοι ἄλλα μέμηλεν" 

ὕπνος ἔμοι γε μέμηλε καὶ ἡμετέρης γάλα μητρός, 

σπάργανώ τ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἔχειν καὶ θερμὰ λοετρά. 

μή τις τοῦτο πύθοιτο, πόθεν τόδε νεῖκος ἐτύχθη" 

καί κεν δὴ μέγα θαῦμα μετ᾽ ἀθανάτοισι γένοιτο, 

παῖδα νέον γεγαῶτα διὰ προθύροιο περῆσαι 

βουσὶν ἐπ᾽ ἀγραύλοισι' τὸ δ᾽ ἀπρεπέως ἀγορεύεις. 

χθὲς γενόμην, ἁπαλοὶ δὲ πόδες, τρηχεῖα δ᾽ ὑπὸ 

χθών. 

εἰ δὲ θέλεις, πατρὸς κεφαλὴν μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι" 

μὴ μὲν ἐγὼ μήτ᾽ αὐτὸς ὑπίσχομαι αἴτιος εἶναι, 

μήτε τιν᾽ ἄλλον ὄπωπα βοῶν κλοπὸν ὑμετεράων, 

αἵτινες αἱ βόες εἰσί" τὸ δὲ κλέος οἷον ἀκούω. 

Υ. 08-706 ; 198-148; 295-277. 
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ΠΧΤΙ. 

ΗΥΜΝ Τὸ ΔΡΗΒΟΡΙΤΕ 

ΜΙ μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου ᾿Αφρο- 

δίτης, 

Κύπριδος, ἥτε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσε, 

καί τ᾽ ἐδαμάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων, 

οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα, 

ἠμὲν ὕσ᾽ ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ᾽ ὅσα πόντος" 

πᾶσιν δ᾽ ἔργα μέμηλεν ἐυστεφάνου Κυθερείης. 

τρισσὰς δ᾽ οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ᾽ ἀπα- 

τῆσαι" 

κούρην τ᾽ αἰγιόχδιο Διός, γλαυκώπιδ᾽ ᾿Αθήνην" 

οὖ γάρ οἱ ἅδεν ἔργα πολυχρύσου ᾿Αφροδίτης, 

ἀλλ᾽ ἄρα οἱ πόλεμοί τε ἅδον καὶ ἔργον [Αρηος, 

ὑσμῖναί τε μάχαι τε, καὶ ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἀλεγύνειν. 

πρώτη τέκτονας ἄνδρας ἐπιχθογίους ἐδίδαξε 

ποιῆσαι σατίνας τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ. 

ἣ δέ τε παρθενικὰς ἁπαλόχροας ἐν μεγάροισιν 

ἀγλαὰ ἔργ᾽ ἐδίδαξεν ἐπὶ φρεσὶ θεῖσα ἑκάστῃ. 

οὐδὲ ποτ᾽ ᾿Αρτέμιδα χρυσηλάκατον κελαδεινὴν 

δάμναται ἐν φιλότητι φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη. 

καὶ γὰρ τῇ ἅδε τόξα καὶ οὔρεσι θῆρας ἐναίρειν, 

φύρμιγγές τε χοροί τε διαπρύσιοί τ᾽ ὀλολυγαὶ 

ἄλσεώ τε σκιόεντα δικαίων τε πτόλις ἀνδρῶν. 

οὐδὲ μὲν αἰδοίῃ κούρῃ ἅδεν ἔργ᾽ ᾿Αφροδίτης, 

᾿Ιστίῃ, ἣν πρώτην τέκετο Ἱξρόνος ἀγκυλομήτης, 
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πότνιαν, ἣν ἐμνῶντο Ποσειδάων καὶ ᾿Απόλλων᾽" 

ἡ δὲ μάλ᾽ οὐκ ἔθελεν, ἀλλὰ στερεῶς ἀπέειπεν" 

ὦμοσε δὲ μέγαν ὕρκον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν, 

ἁψαμένη κεφαλῆς πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 

παρθένος ἔσσεσθαι πάντ᾽ ἤματα, δῖα θεάων. 

Υ. 1-28, 

1ΧΤ1]. 

ΤΊ Πποηιδ. 

ΩΣ δ᾽ αὖ Τιθωνὸν χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἦώς. 

ὑμετέρης γενεῆς, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι. 

βὴ δ᾽ ἴμεν αἰτήσουσα κελαινεφέα Κρονίωνα, 
γᾺ ἢ ᾿ ,, τὶ ᾿ ΄ » . ΄ 
ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα" 

-" " : ᾽ , ΜΝ} , λᾺ τῇ δὲ Ζεὺς ἐπένευσε καὶ ἐκρήηνεν ἐξλδωρ. 
, ᾽ ΜῸΥ , Ἂν " 4 ) ᾿ νηπίη, οὐδ᾽ ἐνόησε μετὰ φρεσὶ πότνια ᾿Ηὼς 

-« “ὦ ἔν ’ ἈΠ Ψ ᾿ - ᾽ , ἥβην αἰτῆσαι, ξῦσαί τ᾽ ἀπὸ γῆρας ὀλοιόν. 
᾿ ἣν ἡ “ Η "» , . 

τὸν δ᾽ ἤτοι είως μὲν ἔχεν πολυήρατος ἥβη, 

Ἢοϊ τερπόμενος χρυσοθρόνῳ ἠριγενείῃ, 

ναῖε παρ᾽ ᾽Ωκεανοῖο ῥοῇς ἐπὶ πείρασι γαίης" 

αὐτὰρ ἐπεὶ πρῶται πολιαὶ κατέχυντο ἔθειραι 

καλῆς ἐκ κεφαλῆς εὐηγενέος τε γενείου, 
σῷ » ᾽ - ᾿ ᾿ ὔ [ὦ 9 ’ τοῦ δ᾽ ἤτοι εὐνῆς μὲν ἀπείχετο πότνια ᾿Ηώς, 

αὐτὸν δ᾽ αὖτ᾽ ἀτίταλλεν ἐνὶ μεγάροισιν ἔχουσα, 

σίτῳ τ᾽ ἀμβροσίῃ τε καὶ εἵματα καλὰ διδοῦσα. 
3 ϑιῳι ᾿ , . : "» » ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πάμπαν στυγερὸν κατὰ γῆρας ἔπειγεν, 

᾿ - - οὐδέ τι κινῆσαι μελέων δύνατ᾽ οὐδ᾽ ἀναεῖραι, 

ἥδε δὲ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή: 
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ἐν θαλάμῳ κατέθηκε, θύρας δ᾽ ἐπέθηκε φαεινάς - 
- » δίων ἣν ) Ὁ , 

τοῦ δ᾽ ἤτοι φωνὴ ῥεῖ ἄσπετος, οὐδὲ τι κίκυς 

ἔσθ᾽, οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. 
᾽ μ᾽ ᾽ ’ ΄ »" γ ᾿ ’ ε , οὐκς ἂν ἐγώ γέ σε τοῖον ἐν ἀθανάτοισιν ἑλοίμην 

᾽ ᾿ , ᾽ “τ Ν ’; " , ἀθάνατόν τ᾽ εἶναι καὶ ζώειν ἤματα πάντα. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν τοιοῦτος ἐὼν εἶδός τε δέμας τε 

ζώοις, ἡμέτερός τε πόσις κεκλημένος εἴης, 
7 μὴ » ’ ᾽ » Α “ ᾽ ΤᾺ 

οὐκ ἂν ἔπειτά μ᾽ ἄχος πυκινὰς φρένας ἀμφικαλύπ- 

τοι. 
- , Α ; -ν ε ΩΣ ᾽ , 

νῦν δὲ σε μὲν τάχα γῆρας ὁμοίϊον ἀμφικαλύψει 

νηλειές, τό τ᾽ ἔπειτα παρίσταται ἀνθρώποισιν, 

οὐλόμενον, καματηρὸν, ὅ τε στυγέουσι θεοί περ. 

ν. 218-246. 

1ΧΊ1Υ. 

ΗΥΜΝ τὸ )τονυϑῦβ. 

ΜΦῚ Διώγυσον, Σεμέλης ἐρικυδέος υἱόν, 
’, « ᾽ ’ ἶ κ᾽ ὙΝ ᾿Ὶ ᾽ , 

μνήσομαι, ὡς ἐφάνη παρὰ θῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέ- 

τοιο 
᾽ Ῥ» " - “ ᾽ Ὴ: ’ 

ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι νεηνίῃ ἀνδρὶ ἐοικώς, 

πρωθήβῃ;" καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι 

κυάνεαι, φᾶρος δὲ περὶ στιβαροῖς ἔχεν ὦμοις 

πορφύρεον" τάχα δ᾽ ἄνδρες ἐυσσέλμου ἀπὸ νηὸς 

ληισταὶ προγένοντο θοῶς ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 

Τυρσηνοί" τοὺς δ᾽ ἦγε κακὸς μόρος" οἱ δὲ ἰδόντες 

νεῦσαν ἐς ἀλλήλους, τάχα δ᾽ ἔκθορον" αἷψα δ᾽ 

ἑλόντες 

ΟΝ ὑπ... 
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εἶσαν ἐπὶ σφετέρης νηὸς κεχαρημένοι ἦτορ. 

υἱὸν γάρ μιν ἔφαντο διοτρεφέων βασιλήων 

εἶναι, καὶ δεσμοῖς ἔθελον δεῖν ἀργαλέοισι. 

τὸν δ᾽ οὐκ ἴσχανε δεσμά, λύγοι δ᾽ ἀπὸ τηλόσε πῖπτον 

χειρῶν ἠδὲ ποδῶν" ὁ δὲ μειδιάων ἐκάθητο 

ὄμμασι κυανέοισι' κυβερνήτης δὲ νοήσας 

αὐτίκα οἷς ἑτάροισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε" 

Δαιμόνιοι, τίνα τόνδε θεὸν δεσμεύεθ᾽ ἑλόντες, 

καρτερόν ; οὐδὲ φέρειν δύναταί μιν νηῦς εὐεργής. 

ἢ γὰρ Ζεὺς ὕδε γ᾽ ἐστὶν ἢ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 

ἠὲ Ποσειδάων" ἐπεὶ οὐ θνητοῖσι βροτοῖσιν 

εἴκελος, ἀλλὰ θεοῖς, οἱ ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσιν. 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αὗτις ἀφῶμεν ἐπ’ ἠπείροιο μελαίνης 

αὐτίκα" μηδ᾽ ἐπὶ χεῖρας ἰάλλετε, μὴ τι χολωθεὶς 

ὄρσῃ ἀργαλέους τ᾽ ἀνέμους καὶ λαίλαπα πολλήν. 

Ὡς φάτο" τὸν δ᾽ ἀρχὸς στυγερῷ ἠνίπαπε μύθῳ" 

δαιμόνι᾽, οὖρον ὅρα, ἅμα δ᾽ ἱστίον ἕλκεο νηὸς 

σὺμ πάνθ᾽ ὕπλα λαβών" ὕδε δ᾽ αὖτ᾽ ἄνδρεσσι με- 

λήσει. : 
λοω 

ἔλπομαι, ἢ Αἴγυπτον ἀφίξεται ἢ ὅ γε Κύπρον 

ἢ ἐς Ὑπερβορέους ἢ ἑκαστέρω" ἐς δὲ τελευτὴν 

ἔκ ποτ᾽ ἐρεῖ αὐτοῦ τε φίλους καὶ κτήματα πάντα 
- ’ » Π ὩΈ.. »-"ὋἪ » ’ οὕς τε κασιγνήτους, ἐπεὶ ἡμῖν ἔμβαλε δαίμων. 

.Ν Ε) , Η , "ες ’ « , Ὡς εἰπὼν ἱστόν τε καὶ ἱστίον ἕλκετο νηός. 

ἔμπνευσεν δ᾽ ἄνεμος μέσον ἱστίον" ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὅπλα 

καττάνυσαν" τάχα δέ σφιν ἐφαίνετο θαυματὰ ἔργα. 

οἶνος μὲν πρώτιστα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν 

ἡδύποτος κελαρυζ᾽ εὐώδης, ὥρνυτο δ᾽ ὀδμὴ 
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ἀμβροσιη" ναύτας δὲ τάφος λάβε πάντας ἰδόντας. 
ὅτι ἢ Ζ , ω , ᾽ ΄ 

αὐτίκα δ᾽ ἀκρότατον παρὰ ἱστίον ἐξετανύσθη 

ἄμπελος ἔνθα καὶ ἔνθα, κατεκρημνῶντο δὲ πολλοὶ 
, » ᾽ 3. ἃ ν᾿ " , « , ’ βότρυες" ἀμφ᾽ ἱστὸν δὲ μέλας εἱλίσσετο κισσός, 

» ’ ’ γ.Ὁ Ν ΕἾ ᾽ » 

ἄνθεσι τηλεθάων, χαρίεις δ᾽ ἐπὶ καρπὸς ὀρώρει" 
’Ἰ͵ Α Ν ’ » 5: διν [ 

πάντες δὲ σκαλμοὶ στεφάνους ἔχον" οἱ δὲ ἰδόντες, 
Ὁ.» ΔΈΟΝ, , ΤΒΩΣ ἢ 

νὴ ἤδη τότ᾽ ἔπειτα κυβερνήτην ἐκέλευον 

γῇ πελάαν" ὁ δ᾽ ἄρα σφι λέων γένετ᾽ ἔνδοθι νηὸς 
δὺ ν ᾽ ϑυ 3 ’ , Ἂ» ;] »ν δεινὸς ἐπ᾽ ἀκροτάτης, μέγα δ᾽ ἔβραχεν, ἐν δ᾽ ἄρα 

μέσσῃ 

ἄρκτον ἐποίησεν λασιαύχενα, σήματα φαίνων" 
Ἂ ᾽ν" -»" , 2.ϑ.. . , » ἂν δ' ἔστη μεμαυῖα" λέων δ᾽ ἐπὶ σέλματος ἄκρου 

δεινὸν ὑπόδρα ἰδών" οἱ δ᾽ εἰς πρύμνην ἐφόβηθεν, 

ἀμφὶ κυβερνήτην δὲ σαόφρονα θυμὸν ἔχοντα 
» »"»"Ἢ" ιν ’ « 3) ’, γ᾽ ᾿ 

ἔσταν ἄρ᾽ ἐκπληγέντες" ὁ δ᾽ ἐξαπίνης ἐπορούσας 

ἀρχὸν ἕλ᾽, οἱ δὲ θύραζε κακὸν μόρον ἐξαλύοντες 
, δὲ τΝ ᾽ΑΝ ᾽ ΠῚ ᾽ ἵλ δῖ πάντες ὁμῶς πήδησαν, ἐπεὶ ἴδον, εἰς ἅλα δῖαν, 

δελφῖνες δ᾽ ἐγένοντο" κυβερνήτην δ᾽ ἐλεήσας 

ἔσχεθε καί μιν ἔθηκε πανόλβιον εἶπέ τε μῦθον" 

Θάρσει, δῖε κάτωρ, τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ" 
Φ Ν θέν ᾿ ’ , “ «, “ , 

εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ Διόνυσος ἐρίβρομος, ὃν τέκε μήτηρ 

Καδμηὶς Σεμέλη Διὸς ἐν φιλότητι μιγεῖσα. 

Χαῖρε, τέκος Σεμέλης εὐώπιδος" οὐδὲ πῃ ἔστι 

σεῖό γε ληθόμενον γλυκερὴν κοσμῆσαι ἀοιδήν. 
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ΩΧΥ. 

ΤΠ|6 οίίεγ᾽ 5 Ουθη. 

ἢ ὃ ́ θ ’ ἘΣ - "Ὁ . 

Ι μὲν δώσετε μισθὸν, ἀείσω, ὦ κεραμῆες 
Ἐπ ψ ῃ τῷ 8 ΄, φ. δ "» ΄ 

δεῦρ᾽ ἄγ᾽ ᾿Αθηναίη, καὶ ὑπείρεχε χεῖρα καμίνου, 
Α͂ν ᾿ -» , Αἢ ᾿ ΄ εὖ δὲ περανθεῖεν κότυλοι καὶ πάντα κάναστρα, 

-" ’ » ᾿ “ω᾿ δ ᾽ , 

φρυχθῆναί τε καλῶς καὶ τιμῆς ὦνον ἀρέσθαι, 

πολλὰ μὲν εἰν ἀγορῇ πωλεύμενα, πολλὰ δ᾽ ἀγυιαῖς, 

ἣν δ᾽ ἐπ᾽ ἀναιδείην τρεφθέντες ψεύδε᾽ ἄρησθε, 
, ν»ν , “ συγκαλέω δὴ ἔπειτα καμίνῳ δηλητῆρας, 

Σύντριβ᾽ ὁμῶς Σμάραγόν τε καὶ λσβετον ἠδὲ Σα- 

βάκτην 

᾿Ωμόδαμόν θ᾽, ὃς τῇδε τέχνῃ κακὰ πολλὰ πορίζει. 
, ᾿ς " ’ Ἁ } , 

πέρθε πυραίθουσαν καὶ δώματα, σὺν δὲ κάμινος 

πᾶσα κυκηθείη, κεραμέων μέγα κωκυσάντων. 

ὡς γνάθος ἱππείη βρύκει, βούκοι δὲ κάμινος, 

πάντ᾽. ἔντοσθ᾽ αὐτῆς κεραμήια λεπτὰ ποιοῦσα. 

δεῦρο καὶ ᾿Ηελίου θυγάτηρ, πολυφάρμακε Κίρκη," 

ἄγρια φάρμακα βάλλε, κάκου δ᾽ αὐτούς τε καὶ ἔργα. 

δεῦρο δὲ καὶ Χείρων ἀγέτω πολέας Κενταύρους, 

οἵ θ᾽ Ἡρακλῆος χεῖρας φύγον, οἵ τ᾽ ἀπόλοντο" 

τύπτοιεν τάδε ἔργα κακῶς, πίπτοι δὲ κάμινος, 

αὐτοὶ δ᾽ οἰμώζοντες ὁρῴατο ἔργα πονηρά" 

γηθήσω δ᾽ ὁρόων αὐτῶν κακοδαίμονα τέχνην. 

ὃς δέ χ᾽ ὑπερκύψῃ, πυρὶ τούτου πᾶν τὸ πρόσωπον 

φλεχθείη, ὡς πᾶντες ἐπίσταιντ᾽ αἴσιμα ῥέζειν. 
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ΤΥ: 

Βαΐίι6 ο {16 Πγορς απα 166 

ΝΉΜΙΔΑΣ μὲν πρῶτον ἐφήρμοσαν εἰς δύο 

μοίρας 

ῥήξαντες κυάμους χλωρούς, κνήμας δ᾽ ἐκάλυπτον, 

οὺς αὐτοὶ διὰ νυκτὸς ἐπιστάντες κατέτρωξαν. 

θώρηκας δ᾽ εἶχον καλαμοστεφέων ἀπὸ βυρσῶν, 

οὺς γαλέην δείραντες ἐπισταμένως ἐποίησαν. 

ἀσπὶς δ᾽ ἣν λύχνου τὸ μεσόμφαλον" ἡ δὲ νυ λόγχη 

εὐμήκεις βελόναι, παγχάλκεον ἔργον "Ἀρηοο" 

ἡ δὲ κόρυς τὸ λέπυρον ἐπὶ κροτάφοις ἐρεβίνθου. 

Οὕτω μὲν μύες ἧσαν ἐν ὕπλοις᾽ ὡς δ᾽ ἐνόησαν 

βάτραχοι, ἐξανέδυσαν ἀφ᾽ ὕδατος, ἐς δ᾽ ἕνα χῶρον 

ἐλθόντες βουλὴν ξύναγον πολέμοιο κακοῖο. 

σκεπτομένων δ᾽ αὐτῶν, πόθεν ἡ στάσις, ἢ τίς ὁ 

θυμός, 

κῆρυξ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων ῥάβδον μετὰ χερσίν, 

Τυρογλύφου υἱὸς μεγαλήτορος ᾿Εμβασίχυτρος, 

ἀγγέλλων πολέμοιο κακὴν φάτιν, εἶπέ τε τοῖα" 

Ὦ βάτραχοι, μύες ὕμμιν ἀπειλήσαντες ἔπεμψαν 

εἰπεῖν ὁπλίζεσθαι ἐπὶ πτόλεμόν τε μάχην τε. 

εἶδον γὰρ καθ᾽ ὕδωρ Ψιχάρπαγα, ὅνπερ ἔπεφνεν 

ὑμέτερος βασιλεὺς Φυσίγναθος. ἀλλὰ μάχεσθε, 

οἵτινες ἐν βατράχοισιν ἀριστῆες γεγάασθε. 
ὰ Ἕ κπ ω ἘῈ μὰ 

'Ως εἰπὼν ἀνέπεισε καθοπλίζεσθαι ἵπαντας. 
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φύλλοις μὲν μαλαχῶν κνήμας ἑὰς ἀμφέκαλυψαν 

θώρηκας δ᾽ εἶχον χλοερῶν πλατέων ἀπὸ σεύτλων, 

φύλλα δὲ τῶν κραμβῶν εἰς ἀσπίδας εὖ ἤσκησαν 
» 6 ; ες ’ Ἀ 2 ; 

ἔγχος δ᾽ ὀξύσχοινος ἑκάστῳ μακρὸς ἀρήρει, 
Ἢ ᾿’ ’ " ᾽ ’ ’ 

καὶ κέρα κοχλιδίων λεπτῶν ἐκάλυπτε κάρηνα. 

φραξάμενοι δ᾽ ἔστησαν ἐπ᾽ ὄχθης ὑψηλῇσι 

σείοντες λύγχας, θυμοῦ δ᾽ ἔμπληντο ἕκαστος. 

Ζεὺς δὲ θεοὺς καλέσας εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα, 
᾿" ’ ᾿ , ΄ ν . 

καὶ πολέμου πληθὺν δείξας κρατερούς τε μαχητὰς 

πολλοὺς καὶ μεγάλους ἠδ᾽ ἔγχεα μακρὰ φέροντας, 
Ϊ , » δ Ν ’ 

οἷος Κενταύρων στρατὸς ἔρχεται ἠὲ Γιγάντων, 
{«««".“ -»" ἌΡ , ’ Ω . 
ἡδὺ γελῶν ἐρέεινε, τίνες βατράχοισιν ἀρωγοὶ 
ἌἍ , ᾽ ’ ..}) ,, ΄ 

ἢ μυσὶν ἀθανάτων : καὶ ᾿Αθηναίην προσέειπεν. 

“Ὦ θύγατερ, μυσὶν ἡ ῥα, βοηθήσουσα πορεύσῃ: 

καὶ γάρ σου κατὰ νηὸν ἀεὶ σκιρτῶσιν ἅπαντες, 

κνίσσῃ τερπόμενοι καὶ ἐδέσμασι παντοδάποισι." 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη Κρονίδης" τὸν δὲ προσέειπεν ᾿Αθήνη" 

ὦ πάτερ, οὐκ ἄν πω ποτ᾽ ἐγὼ μυσὶ τειρομένοισιν 
᾽ Ω Σ ᾿ ᾽ . ᾿ ’ »»ν Ν 

ἐλθοίην ἐπαρωγός, ἐπεὶ κακὰ πολλά μ᾽ ἔοργαν, 
᾿ , " ᾿ « »γ} Ω 

στέμματα βλάπτοντες καὶ λύχνους εἵνεκ᾽ ἐλαίου. 

τοῦτο δέ μου λίην ἔδακε φρένας, οἷά μ᾽ ἔρεξαν" 
[! , τι γ , “Ὁ 

πέπλον μου κατέτρωξαν ὃν ἐξύφηνα καμοῦσα 

ἐκ ῥοδάνης λεπτῆς, καὶ στήμονα λεπτὸν ἔνησα, 

καὶ τρώγλας ἐτέλεσσαν" ὁ δ᾽ ἠπητῆς μοι ἐπέστη. 

καὶ πράσσει με τόκον" τὸ δὲ ῥίγιον ἀθανάτοισιν. 

χρησαμένη γὰρ ὕφανα καὶ οὐκ ἔχω ἀνταποδοῦναι. 
" ᾽ « ᾿ 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς βατράχοισιν ἀρηγέμεν οὐκ ἐθελήσω. 

᾽ ᾿ ᾿ ᾿ εἰσὶ γὰρ οὐδ᾽ αὐτοὶ φρένας ἔμπεδοι, ἀλλά μὲ πρώην 
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"] , ᾽ -“ γ Ν ᾿ ᾿ ;. 

ἐκ πολέμου ἀνιοῦσαν, ἐπεὶ λίην ἐκοπώθην, 

ὕπνου δευομένην οὐκ εἴασαν θορυβοῦντες 
ύπ9, 9. “ 3.Ὁ ΧΑ “ἣν ν οὐδ᾽ ὀλίγον καταμῦσαι" ἐγὼ δ᾽ ἄυπνος κατεκείμην, 

τὴν κεφαλὴν ἀλγοῦσα, ἕως ἐβόησεν ἀλέκτωρ. 
᾽ συν , , ’, Ε} ’ 

ἀλλ΄ ἄγε παυσώμεσθα, θεοί, τούτοισιν ἀρήγειν, 
’ Δ ς » -" », ᾽ ᾿ῇ ’ . 

μή νύ τις ἡμείων τρωθῇ βέλει ὀξυόεντι 
3.5». .} , Ϊ Δ ᾽ Ἄ ᾽ Ω 3" Ρ 

εἰσὶ γὰρ ἀγχέμαχοι, καὶ εἰ θεὸς ἀντίον ἔλθοι 

πάντες δ᾽ οὐρανόθεν τερπώμεθα δῆριν ὁρῶντες. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη" τῇ δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθοντο θεοὶ ἄλλοι, 

πάντες ὁμῶς δ᾽ εἰσῆλθον ἀολλέες εἰς ἕνα χῶρον. 

καὶ τότε κώνωπες μεγάλας σάλπιγγας ἔχοντες 

δεινὸν ἐσάλπιγξἕαν πολέμου κτύπον" οὐρανόθεν δὲ 

Ζεὺς Κρονίδης βρόντησε, τέρας πολέμοιο κακοῖο. 

γν. 128-208. 

γ 



ἔπι 
νον 16 [; ΖΞ δὰ 

ΤΥ ΡΤ ΕΝ 
«».}) 

ΒΟΘΚΎΠ: 

ΚΟΝΤΟ ῬΟΈΝΤΈΕΥ: 

ΟΑΙΙΝΤΙΚ. 

ΤΙΧΥΊΤΙ. 

. Ὗ ἀρόμρα τεῦ κατάκεισθε ; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε 
’ 

θυμόν, 

ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας, 

ὧδε λίην μεθιέντες, ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε 
Ἕ ἐ : , "» “ » 
ἧσθαι, ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἵπασαν ἔχει. 

ΕῚ " κ Ε " », 

’ .) ’ . ἊΝ ἢ , 

καί τις ἀποθνήσκων ὕστατ᾽ ἀκοντισάτω. 
-»»“" , ᾽ " ᾽ ν ᾽ " , τιμῆεν τε γάρ ἐστι καὶ ἀγλαὸν ἀνδρὶ μάχεσθαι 
γῆς πέρι καὶ παίδων κουριδίης τ᾽ ἀλόχου 

δυσμενέσιν" θάνατος δὲ τότ᾽ ἔσσεται, ὁππότε κεν δή; 
Μοῖραι ἐπικλώσωσ᾽, ἀλλά τις ἰθὺς ἴτω 

» ε ᾿ ἔγχος ἀνασχόμενος καὶ ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄλκιμον ἧτορ 
ἔλσας, τὸ πρῶτον μιγνυμένου πολέμου. 

᾽ », , » ᾿ οὔ γὰρ κως θάνατόν γε φυγεῖν εἱμαρμένον ἐστὶν 
» 

’ ἄνδρ᾽, οὐδ᾽ εἰ προγόνων κἢ γένος ἀθανάτων. 
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πολλάκι δηϊοτῆτα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων 

ἔργεται, ἐν δ᾽ οἴκῳ μοῖρα κίχεν θανάτου" 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὐκ ἔμπας δήμῳ φίλος οὐδὲ ποθεινός, 

τὸν δ᾽ ὀλίγος στεγνάχει καὶ μέγας, ἤν τι πάθῃ" 

λαῷ γὰρ σύμπαντι πόθος κρατερόφρονος ἀνδρὸς 

θ»"ήσκοντος" ζώων δ᾽ ἄξιος ἡμιθέων" 

ὥσπερ γάρ μιν πύργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσιν" 

ἕρδει γὰρ πολλῶν ἄξια μοῦνος ξών. 

ΑΠΟΗΙΠΟΟΘΗΌΞ. 

ΤΙ ΧΥΊΠ.:- 

Τοἰϊοί γιοτὶ ὕθηθ ραγημιϊᾶ, 

ΣΠΙΔῚ μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ 

θάμνῳ 

ἔντος ἀμώμητον κάλλιπον οὐκ ἐθέλων'᾽ 

αὐτὸς δ᾽ ἐξέφυγον θανάτου τέλος" ἀσπὶς ἐκείνη 

ἐρρέτω" ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω. 

ΤΠ ΧΙΧ, 

ΗΔΕΒΑ μὲν στονόεντα, Περίκλεες, οὔτε τις 

ἀστῶν 

μεμφόμενος θαλίῃς τέρψεται οὐδὲ πόλις" 

τοίους γὰρ κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 
» Ὁ ᾿ Α᾽ », » })}Ὲ »ν 

ἔκλυσεν, οἰδαλέους δ᾽ ἀμφ᾽ ὀδύνῃς ἔχομεν 

πνεύμονας" ἀλλὰ θεοὶ γὰρ ἀνηκέστοισι κακοῖσιν, 

ὦ φίλ᾽, ἐπὶ κρατερὴν τλημοσύνην ἔθεσαν 

ω--.- 

ΝΕ. ἈΆἈὈΊΊΉὄὌἘΑ Κα κκκοννν.:......΄. ..... 
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φάρμακον" ἄλλοτε δ᾽ ἄλλος ἔχει τόδε" νῦν μὲν ἐς 

ἡμέας 
ἐτράπεθ᾽, αἱματόεν δ᾽ ἕλκος ἀναστένομεν, 

ἐξαῦτις δ᾽ ἑτέρους ἐπαμείψεται: ἀλλὰ τάχιστα 

τλῆτε γυναικεῖον πένθος ἀπωσάμενοι. 

.ΧΧ, 

Ο᾽ μοι τὰ Τύγεω τοῦ πολυχρύσου μέλει, 

οὐδ᾽ εἷλε πώ με ζῆλος, οὐδ᾽ ἀγαίομαι 

θεῶν ἔργα, μεγάλης δ᾽ οὐκ ἐρέω τυραννίδος" 

ἀπόπροθεν γάρ ἐστιν ὀφθαλμῶν ἐμῶν. 

ΤΣ ΧΤΙ 

ΛΑΥΚ᾽, ὕρα, βαθὺς γὰρ ἤδη κύμασιν ταράοσ- 

σεται 

πόντος, ἀμφὶ δ᾽ ἄκρα Τυρέων ὀρθὸν ἵσταται νέφος, 

σῆμα χειμῶνος" κιχάνει δ᾽ ἐξ ἀελπτίης φόβος. 

1 ΣΥΪ, 

Υ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμέ- 

γῸΨ, 

οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ᾽ ὑπεξυρημένον, 

ἀλλά μοι σμικρός τις εἴη καὶ περὶ κνήμας ἰδεῖν 

ῥοικὸς, ἀσφαλέως βεβηκὼς ποσσί, καρδίης πλέος. 

1 ΧΧΤ]], 

Θ᾽" θύμ᾽ ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυκώμενε, 
ἐνάδευ, δυσμενῶν δ᾽ ἀλέξευ προσβαλὼν 

ἐναντίον. 
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στέρνον, ἐν δοκοῖσιν ἐχθρῶν πλησίον κατασταθεὶς 

ἀσφαλέως" καὶ μήτε νικῶν ἀμφάδην ἀγάλλεο, 

μηδὲ νικηθεὶς ἐν οἴκῳ καταπεσὼν ὀδύρεο" 

ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαῖρε καὶ κακοῖσιν ἀσχάλα 

μὴ λίην" γίγνωσκε δ᾽ οἷος ῥυσμὸς ἀνθρώπους ἔχει. 

Τ,ΧΧΙΓΥ, 

Χ ΡΗΜΑΤΩΝ ἄελπτον οὐδὲν ἐστιν οὐδ᾽ ἀπώμο- 

τον, 

οὐδὲ θαυμάσιον, ἐπειδὴ Ζεὺς πατὴρ ᾿Ολυμπίων 
᾽ Μ΄ » , ᾽ ᾽ ; ΄ 

ἐκ μεσημβρίης ἔθηκε νύκτ᾽ ἀποκρύψας φάος 

ἡλίου λάμποντος" ὑγρὸν δ᾽ ἦλθ᾽ ἐπ’ ἀνθρώπους 

δέος. 

ἐκ δὲ τοῦ καὶ πιστὰ πάντα κἀπίελπτα γίγνεται 

ἀνδράσιν" μηδεὶς ἔθ᾽ ὑμῶν εἰσορῶν θαυμαζέτω, 

μηδ᾽ ὅταν δελφῖσι θῆρες ἀνταμείψωνται νομὸν 
ἄν τ Ἴ , σον , ἐνάλιον καί σφιν θαλάσσης ἠχέεντα κύματα 

φίλτερ᾽ ἠπείρου γένηται, τοῖσι δ᾽ ἡδὺ ἣν ὄρος. 

ΩΧΧΥ. 

( ) ΖΕΥ, πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτος, 

σὺ δ᾽ ἔργ᾽ ἐπ’ ἀνθρώπων ὁρᾷς 

λεωργὰ καὶ θεμιστὰ, σοὶ δὲ θηρίων 

ὕβρις τε καὶ δίκη μέλει. 
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ΤΥΠΤΑΕΤΙΚ 

1ΧΧΥῚ. 

ΟΆη, γ6 ὕγαῦυο, 

Τλο γιϑῆ ἰο οἱογψ, οὐ ἐἶι6 ργαῦο ! 

ΝΠ ἌΜΕΧΑΙ γὰρ καλὸν ἐπὶ προμάχοισι πε- 

σόντα 
»ν ω 3 " }] τ “ 2 

ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν περὶ ὗ πατρίδι μαρνάμενον. 

τὴν δ᾽ αὐτοῦ προλιπόντα πόλιν καὶ πίονας ἀγροὺς 

πτωχεύειν πάντων ἔστ᾽ ἀνιηρότατον, 

πλαζόμενον σὺν μητρὶ φίλῃ καὶ πατρὶ γέροντι 

παισί τε σὺν μικροῖς κουριδίῃ τ’ ἀλόχῳ. 

ἐχθρὸς μὲν γὰρ τοῖσι μετέσσεται, οὕς κεν ἵκηται 

χρησμοσύνῃ τ᾽ εἴκων καὶ στυγερῇ πενίῃ, 
᾿ ΄ , : Ν ᾿ τ νι Καὶ αἰσχύνει τε γένος, κατὰ δ᾽ ἀγλαὸν εἶδος ἐλέγχει, 

πᾶσα δ᾽ ἀτιμία καὶ κακότης ἕπεται. 
δίς, ὦ ᾽ , ᾽ ΄ ᾽ »Ἶν» 

εἰ δ᾽ οὕτως ἀνδρός τοι ἀλωμένου οὐδεμί᾽ ὥρη 

γίγνεται, οὔτ᾽ αἰδὼς οὔτ᾽ ὄπις οὔτ᾽ ἔλεος,. 

θυμῷ γῆς περὶ τῆσδε μαχώμεθα καὶ περὶ παίδων 

θνήσκωμεν ψυχέων μηκέτι φειδόμενοι. 

ὦ νέοι, ἀλλὰ μάχεσθε παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντες, 

μηδὲ φυγῆς αἰσχρᾶς ἄρχετε μηδὲ φόβου, 

ἀλλὰ μέγαν ποιεῖσθε καὶ ἄλκιμον ἐν φρεσὶ θυμόν, 

μηδὲ φιλοψυχεῖτ᾽ ἀνδράσι μαρνάμενοι" 

τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐκέτι γούνατ᾽ ἐλαφρώ, 

μὴ καταλείποντες φεύγετε, τοὺς γεραιούς" 

1 
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αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο μετὰ προμάχοισι πεσόντα 
-" ’ ’ » ’ κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα παλαιότερον, 

ἤ ἡ λευκὸν ἔχοντα κάρη πολιόν τε γένειον, 

θυμὸν ἀποπνείοντ᾽ ἄλκιμον ἐν κονίῃ, 

καὶ χρόα γυμνωθέντα" νέοισι δὲ πάντ᾽ ἐπέοικεν, 

ὄφρ᾽ ἐρατῆς ἥβης ἀγλαὸν ἄνθος ἔχῃ" 
᾽ ’ κ ᾿Ὶ ᾽ -» ᾽ ν Ά 7ὔ 

ἀνδράσι μὲν θηητὸς ἰδεῖν, ἐρατὸς δὲ γυναιξίν, 

ζωὸς ἐών, καλὸς δ᾽ ἐν προμάχοισι πεσών. 

ἀλλά τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἀμφοτέροισιν 
᾿ ΦΑΒὺν - “ ΄ - ΄ στηριχθεὶς ἐπὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακών. 

Ὧν ΩΣ ἊῈ ω Ἂ ἘΞ 

ὕς δ᾽ αὖτ᾽ ἐν προμάχοισι πεσὼν φίλον ὥλεσε θυμὸν 

ἄστυ τε καὶ λαοὺς καὶ πατέρ᾽ εὐκλεΐσας, 

πολλὰ διὰ στέρνοιο καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 

καὶ διὰ θώρηκος πρόσθεν ἐληλαμένος, 

τὸν δ᾽ ὀλοφύρονται μὲν ὁμῶς νέοι ἠδὲ γέροντες, 

ἀργαλέῳ τε πόθῳ πᾶσα κέκηδε πόλις" 
᾿, , ᾿ - γ ᾽ ’ ᾽ ΄, καὶ τύμβος καὶ παῖδες ἐν ἀνθρώποις ἀρίσημοι 

καὶ παίδων παῖδες καὶ γένος ἐξοπίσω. 

οὐδὲ ποτε κλέος ἐσθλὸν ἀπόλλυται οὐδ᾽ ὄνομ᾽ οὐ- 

τοῦ, 
᾽ ΦΙΕ . “ 2. ῇ ᾽ ΓΑ 

ἀλλ᾽ ὑπὸ γῆς περ ἐὼν γίγνεται ἀθώνατος, 

ὅντιν᾽ ἀριστεύοντα μένοντά τε μαρνάμενόν τε 

γῆς πέρι καὶ παίδων θοῦρος ΓΑρης ὀλέσῃ. 
7 , ’ὔ , -" “ ’ 

εἰ δὲ φύγῃ μὲν κῆρα τανηλεγέος θανάτοιο, 
, ᾿; ᾽ Ὁ“ ᾽ Α τ “ 

νικήσας δ᾽ αἰχμῆς ἀγλαὸν εὖχος ἕλῃ, 

πάντες μιν τιμῶσιν ὁμῶς νέοι ἠδὲ παλαιοί, 

πολλὰ δὲ τερπνὰ παθὼν ἔρχεται εἰς ᾿Αίδην" 
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γηράσκων ἀστοῖσι μεταπρέπει, οὐδέ τις αὐτόν 

βλαπτειν οὔτ᾽ αἰδοῦς οὔτε δίκης ἐθέλει, 
; ᾽ ’ « - 2 .-“ τε ᾽ ᾿ 

πάντες δ᾽ ἐν θώκοισιν ὁμῶς νέοι οἵ τε κατ᾽ αὐτὸν 

εἴκουσ᾽ ἐκ χώρης οἵ τε παλαιότεροι. 

ταύτης νῦν τις ἀνὴρ ἀρετῆς εἰς ἄκρον ἱκέσθαι 

πειράσθω θυμῷ, μὴ μεθιεὶς πολέμου. 

ΒΙΜΟΝΙΘΕΚ ΟΕ ΑΜΟΒΟΘΟΞ. 

1ΧΧΥΊῚΙ. 

ἡ, Ῥοηιθῃ. 

ΩΡΙΣ γυναικὸς θεὸς ἐποίησεν νόον. 

τὰ πρῶτα" τὴν μὲν ἐξ ὑὸς τανύτριχος, 

τῇ πάντ᾽ ἀν᾽ οἶκον βορβόρῳ πεφυρμένα 

ἄκοσμα κεῖται, καὶ κυλινδεῖται χαμαί. 

αὐτὴ δ᾽ ἄλουτος ἀπλύτοις τ᾽ ἐν εἵμασιν 

ἐν κοπρίῃσιν ἡμένη πιαίνεται. . 
κε ἝῈ ἢκ Ἄ ἊῈ 

Τὴν δ᾽ ἐκ θαλάσσης, ἣ δύ᾽ ἐν φρεσὶν νοεῖ" 

τὴν μὲν γελᾷ τε καὶ γέγηθεν ἡμέρην; 

ἐπαινέσει μιν ξεῖνος ἐν δόμοις ἰδών"--- 

Οὐκ ἔστιν ἄλλη τῆσδε λωίων γυνὴ 

ἐν πᾶσιν ἀνθρώποισιν, οὐδὲ καλλίων.--- 

τὴν δ᾽ οὐκ ἀνεκτὸς οὐδ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν, 

οὔτ᾽ ἄσσον ἐλθεῖν, ἀλλὰ μαίνεται τότε 

ἄπλητον, ὥσπερ ἀμφὶ τέκνοισιν κύων. 
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᾽ ᾿ ᾿ “ ᾽ μ ἀμείλιχος δὲ πᾶσι κἀποθυμίη 
᾽ -" - "» ; ’, ἐχθροῖσιν ἴσα καὶ φίλοισι γίγνεται. 

ὥσπερ θάλασσα πολλάκις μὲν ἀτρεμὴς 

ἕστηκ᾽ ἀπήμων, χάρμα ναύτῃσιν μέγα, 

θέρεος ἐν ὥρῃ, πολλάκις δὲ μαίνεται 

βαρυκτύποισι κύμασιν φορευμένη" 

ταύτῃ μάλιστ᾽ ἔοικε τοιαύτη γυνὴ 

ὀργήν" φυὴν δὲ πόντος ἀλλοίην ἔχει. 

ΩΣ ΕΣ ἢ ἌἊ Ἐξ 

Τὴν δ᾽ ἵππος ἁβρὴ χαιτέεσσ᾽ ἐγείνατο, 
«" , 9.ἊΝἍ Ἂ , ἣ δούλι᾽ ἔργα καὶ δύην περιτρέπει" 

ἌΣ ΤᾺΝ ’ ᾿, ») 2 κοὔτ᾽ ἂν μύλης ψαύσειεν, οὔτε κόσκινον 
» » Ψ ᾽ » ’ 

ἄρειεν, οὔτε κόπρον ἐξ οἴκου βάλοι, 
» " ᾽ ᾿ ᾽ ’ ᾽ , οὔτε πρὸς ἰπνὸν, ἀσβόλην ἀλευμένη, 

ἵζοιτ᾽" ἀνάγκῃ δ᾽ ἄνδρα ποιεῖται φίλον" 

λοῦται δὲ πάσης ἡμέρης ἄπο ῥύπον 

δίς, ἄλλοτε τρίς, καὶ μύροις ἀλείφεται" 

αἰεὶ δὲ χαίτην ἐκτενισμένην φορεῖ, 

βαθεῖαν, ἀνθέμοισιν ἐσκιασμένην. 

καλὸν μὲν ὧν θέημα τοιαύτη γυνὴ 

ἄλλοισι" τῷ δ᾽ ἔχοντι γίγνεται κακόν, 
. Ἄ Ἄ “ Ἢ 
ἣν μή τις ἢ τύραννος, ἢ σκηπτοῦχος ἢ, 
« ΄ , ᾽ " 

ὕστις τοιούτοις θυμὸν ἀγλαΐζεται. 
“ Ἀε ἢἙ Ἂ Ἂ 

Τὴν δ᾽ ἐκ μελίσσης" τήν τις εὐτυχεῖ λαβών 

κείνῃ γὰρ οἴῃ μῶμος οὐ προσιζάνει" 

θάλλει δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς κἀπαέξεται βίος" 

φίλη δὲ σὺν φιλεῦντι γηράσκει πύσει, 
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τεκοῦσα καλὸν κοὐνομάκλυτον γένος" 

κἀριπρεπὴς μὲν ἐν γυναιξὶ γίγνεται 

πάσῃσι, θείῃ δ᾽ ἀμφιδέδρομεν χάρις" 

οὐδ᾽ ἐν γυναιξὶν ἥδεται καθημένη, 

ὕκου λέγουσιν ἀφροδισίους λόγους. 

τοίας γυναῖκας ἀνδράσιν χαρίζεται 

Ζεὺς τὰς ἀρίστας καὶ πολυφραδεστάτας. 

ΜΙΜΝΈΒΜΌΝ. 

1 ΧΧΎΤΙ. 

ἢ ἠδ δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς ᾿Αφρο- 

δίτης : 
τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι, 

κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή" 

ἔσθ᾽ ἥβης ἄνθεα γίγνεται ἁρπαλέα 

ἀνδράσιν ὴἠδὲ γυναιξίν" ἐπεὶ δ᾽ ὀδυνηρὸν ἐπέλθῃ 

γῆρας, ὅ τ᾽ αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ καλὸν ἄνδρα τιθεῖ, 

αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι, 

οὐδ᾽ αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου, 

ἀλλ᾽ ἐχθρὸς μὲν παισίν, ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν" 

οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός. 

ΙΧ ΣΊΣ. 

ΜΕΙῚΣ δ᾽ οἷά τε φύλλα φύει πολυανθέος ὥρῃ 

ἔαρος, ὕτ᾽ αἶψ᾽ αὐγῇς αὔξεται ἠελίου, 

τοῖς ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης 

τερπόμεθα, πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακὸν 
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οὔτ᾽ ἀγαθόν' Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι, 

ἡ μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου, 
ε δεν ’ ᾽ Ἁ ’ Ὡ ἡ δ᾽ ἑτέρη θανάτοιο" μίνυνθα δὲ γίγνεται ἥβης 

καρπός, ὅσον τ᾽ ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος" 

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραμείψεται ὥρης, 

αὐτίκα τεθνάμεναι βέλτιον ἢ βίοτος" 

πολλὰ γὰρ ἐν θυμῷ κακὰ γίγνεται" ἄλλοτε οἶκος 
- , » Ὁ τ νΝ ᾿ , Ἂ 

τρυχοῦται, πενίης δ᾽ ἔργ᾽ ὀδυνηρὰ πέλει 

ἄλλος δ᾽ αὖ παίδων ἐπιδεύεται, ὦντε μάλιστα 
ε ,ὔ Ἁ -“ » 3. Ψ Ψ ἱμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς ᾿Αίδην" 

ἄλλος νοῦσον ἔχει θυμοφθόρον" οὐδὲ τις ἔστιν 

ἀνθρώπων, ᾧ Ζεὺς μὴ κακὰ πολλὰ δίδοι. 

5ΟΙΟΝ. 

ΤΧΧΧ. 

ϑαϊαηηιῖξ8. 

Ἂ κήρυξ ἦλθον ἀφ᾽ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, 

κόσμον ἐπέων δὴν ἀντ᾽ ἀγορῆς θέμενος.--- 

Εἴην δὴ τότ᾽ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης 

ἀντί γ᾽ ̓ Αθηναίου, πατρίδ᾽ ἀμειψάμενος" 

αἶψα γὰρ ἂν φάτις ἥδε μετ᾽ ἀνθρώποισι γένοιτο 

᾿Αττικὸς οὗτος ἀνὴρ τῶν Σαλαμιναφετῶν.---- 

Ἴομεν εἰς Σαλαμῖνα, μαχησόμενοι περὶ νήσου 

ἱμερτῆς, χαλεπόν τ᾽ αἶσχος ἀπωσόμενοι. 
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ΤΧΧΧΙῚ, 

Το οοίοη5 οἡ. ᾿ϊδ ϑίαίο ΠΟ ΟΥ̓Ήιδ. 

Ϊ Ϊ ΜΈΕΈΤΈΕΡΗ δὲ πόλις κατὰ μὲν Διὸς οὔποτ᾽ ολεῖ- 

ται 
4, Ν ’ " “ ᾽ ’ . αἶσαν καὶ μακάρων θεῶν φρένας ἀθανάτων 

τοίη γὰρ μεγάθυμος ἐπίσκοπος ὀβριμοπάτρη 

Παλλὰς ᾿Αθηναίη χεῖρας ὕπερθεν ἔχει" 

αὐτοὶ δὲ φθείρειν μεγάλην πόλιν ἀφραδίῃσιν 
᾽ " , ’ ’ ἀστοὶ βούλονται χρήμασι πειθόμενοι, 

δήμου θ᾽ ἡγεμόνων ἄδικος νόος, οἷσιν ἑτοῖμον 

ὕβριος ἐκ μεγάλης ἄλγεα πολλὰ παθεῖν" 

οὐ γὰρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον οὐδὲ παρούσας 

εὐφροσύνας κοσμεῖν δαιτὸς ἐν ἡσυχίῃ. ---- 
τ ᾿, Η͂ »ν » ε ᾿ 

οὕτω δημόσιον κακὸν ἔρχεται οἴκαδ᾽ ἑκάστῳ, 

αὔλειοι δ᾽ ἔτ᾽ ἔχειν οὐκ ἐθέλουσι θύραι, 

ὑψηλὸν δ᾽ ὑπὲρ ἕρκος ὑπέρθορεν, εὗρε δὲ πάντως, 
3 Ἷ ὰ ’ ᾽ δ Ὁ ᾿. εἰ καί τις φεύγων ἐν μυχῷ θαλάμου. 

ταῦτα διδάξαι θυμὸς ᾿Αθηναίους με κελεύει, 
ε Α »" , , , ὡς κακὰ πλεῖστα πόλει δυσνομίη παρέχει, 

᾽ ἱ, 9 » ΑΨ». , ΕῚ ᾽ ᾿ εὐνομίη δ᾽ εὔκοσμα καὶ ἄρτια πάντ᾽ ἀποφαίνει, 

καὶ θαμὰ τοῖς ἀδίκοις ἀμφιτίθησι πέδας" 

τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ὕβριν ἀμαυροὶ, 
᾽ ᾿ ΠῚ »ν ᾿ 

αὐαίνει δ᾽ ἄτης ἄνθεα φυόμενα, 
᾽ ᾿ , 

εὐθύνει δὲ δίκας σκολιάς, ὑπερήφανά τ᾽ ἔργα 
.«᾿ ’ »,»ν ; 

πραῦνει, παύει δ᾽ ἔργα διχοστασίης, 
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παύει δ᾽ ἀργαλέης ἔριδος χόλον" ἔστι δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς 

πάντα κατ᾽ ἀνθρώπους ἄρτια καὶ πινυτά. 
" ᾿ " κ " " 

Δήμῳ μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον κράτος, ὕσσον ἐπαρκεῖ, 
» Ὧν: τὰ Ὁ» ι ὧν αἱ ἢ ΄ ᾿: 

τιμῆς οὔτ᾽ ἀφελὼν οὔτ᾽ ἐπορεξάμενος 

οἱ δ᾽ εἶχον δύναμιν καὶ χρήμασιν ἦσαν ἀγητοί, 

καὶ τοῖς ἐφρασώμην μηδὲν ἀεικὲς ἔχειν" 

ἔστην δ᾽ ἀμφιβαλὼν κρατερὸν σάκος ἀμφοτέροισιν, 
“ ᾽ » ᾽ 7 , ᾽ ΄, 

νικᾷν δ᾽ οὐκ εἴασ᾽ οὐδετέρους ἀδίκως. 

ΙΧΧΧΙ. 

Οὴ {δι βαηῖθ δι )οοί. 

ἀὐεώμα ας δ ομει ταῦτ᾽ ἂν ἐν δίκῃ χρόνου 

μήτηρ μεγίστη δαιμόνων ᾿Ολυμπίων 

ἄριστα Γῆ μέλαινα, τῆς ἐγώ ποτε 

ὅρους ἀνεῖλον πολλαχῆ πεπηγότας" 

πρόσθεν δὲ δουλεύουσα, νῦν ἐλευθέρα. 

πολλοὺς δ᾽ ᾿Αθήνας πατρίδ᾽ εἰς θεόκτιτον 

ἀνήγαγον πραθέντας, ἄλλον ἐκδίκως, 

ἄλλον δικαίως, τοὺς δ᾽ ἀναγκαίης ὕπο 

χρησμὸν λέγοντας, γλῶσσαν οὐκέτ᾽ ᾿Αττικὴν 

ἱέντας, ὡς ἂν πολλαχῆ πλανωμένους, 

τοὺς δ᾽ ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ δουλίην ἀεικξα 

ἔχοντας, ἤδη δεσπότας τρομευμένους, 

ἐλευθέρους ἔθηκα" ταῦτα μὲν κράτει, 

ὁμοῦ βίην τε καὶ δίκην συναρμόσας, 
» " , ΕῚ ᾿ ε ’ 

ἔρεξα καὶ διήνυσ᾽ ὡς ὑπεσχόμην. 
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θεσμοὺς δ᾽ ὁμοίους τῷ κακῷ τε κἀγαθῷ 

εὐθεῖαν εἰς ἕκαστον ἁρμόσας δίκην 

ἔγραψα. κέντρον δ᾽ ἄλλος ὡς ἐγὼ λαβὼν 

κακοφραδῆής τε καὶ φιλοκτήμων ἀνὴρ 

οὔτ᾽ ἄν κατέσχε δῆμον οὔτ᾽ ἐπαύσατο, 

πρὶν ἂν ταράξας πῖαρ ἐξέλῃ γάλα. 

ΓΤ ΧΧΧΊΙ. 

Ποβοοίίοτιδ οη ἐδ οὐ ΑΙ [}αἴ78. 

ΝΗΜΟΣΥΝῊΣ καὶ Ζηνὸς ᾿Ολυμπίου ἀγλαὰ 

τέκνα. 

Μοῦσαι Πιερίδες, κλῦτέ μοι εὐχομένῳ" 
» ν -» [4 , Α ᾿ « ᾽ 

ὄλβον μοι πρὸς θεῶν μακάρων δότε καὶ πρὸς ἁπάν- 

των 

ἀνθρώπων αἰεὶ δόξαν ἔχειν ἀγαθήν" 

εἶναι δὲ γλυκὺν ὧδε φίλοις, ἐχθροῖσι δὲ πικρόν, 
-»" Α ᾽ -" -» }Ὶ ὃ ᾿ » ὰ "»" ᾽ 

τοῖσι μὲν αἰδοῖον, τοῖσι δὲ δεινὸν ἰδεῖν. 
, « ΄ εἶ » ; ’ ᾿ “- 

χρήματα δ᾽ ἱμείρω μὲν ἔχειν, ἀδίκως δὲ πεπᾶσθαι 

οὐκ ἐθέλω: πάντως ὕστερον ἦλθε δίκη. 

πλοῦτον δ᾽ ὃν μὲν δῶσι θεοὶ, παραγίγνεται ἀνδρὶ 
ν " ᾿ ᾿ ᾽ ΓΑ 
ἔμπεδος ἐκ νεάτου πυθμένος εἰς κορυφήν 

τι » -" « ἘΠ ᾽ ᾿ ’ 

ὃν δ᾽ ἄνδρες τιμῶσιν ὑφ᾽ ὕβριος, οὐ κατὰ κόσμον 
μὴ ᾽ ᾽ 98. » ᾿ 

ἔρχεται, ἀλλ᾽ ἀδίκοις ἔργμασι πειθόμενος 
᾽ ᾽ , « " , ᾽] ; ᾿ » οὐκ ἐθέλων ἕπεται ταχέως δ᾽ ἀναμίσγεται ἄτη" 

ἀρχὴ δ᾽ ἐξ ὀλίγου γίγνεται ὥστε πυρός, 

φλαύρη μὲν τὸ πρῶτον, ἀνιηρὴ δὲ τελευτᾷ" 
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᾿ . Α - . »ἍἭἉΆ “ οὐ γὰρ δὴν θνητοῖς ὕβριος ἔργα πέλει. 

ἀλλὰ Ζεὺς πάντων ἐφορᾷ τέλος, ἐξαπίνης δὲ 

ὥστ᾽ ἄνεμος νεφέλας αἶψα διεσκέδασεν 

ἠρινός, ὃς πόντου πολυκύμονος ἀτρυγέτοιο 

πυθμένα κινήσας; γῆν κατὰ πυροφόρον 

δῃώσας καλὰ ἔργα, θεῶν ἕδος αἰπὺν ἱκάνει 

οὐρανόν, αἰθρίην δ᾽ αὖθις ἔθηκεν ἰδεῖν" 

λάμπει δ᾽ ἠελίοιο μένος κατὰ πίονα γαῖαν 

καλόν, ἀτὰρ νεφέων οὐδὲν ἔτ᾽ ἐστὶν ἰδεῖν" 

τοιαύτη Ζηνὸς πέλεται τίσις, οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ, 
“ ᾿Ὶ ᾽ ; ᾿ ᾽ ’ . 

ὥσπερ θνητὸς ἀνήρ, γίγνεται ὀξύχολος 

αἰεὶ δ᾽ οὔ ἑ λέληθε διαμπερές, ὕστις ἀλιτρὸν 

θυμὸν ἔχει, πάντως δ᾽ ἐς τέλος ἐξεφάνη" 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν αὐτίκ᾽ ἔτισεν, ὁ δ᾽ ὕστερον" ἣν δὲ φύγωσιν 
᾽ ΄ δῷ -Ὡ τ Φὐν τὰ , αὐτοί, μηδὲ θεῶν μοῖρ᾽ ἐπιοῦσα κίχῃ, 

» Ψ, ψφι 3 ’ » , 

ἤλυθε πάντως αὖθις" ἀναίτιοι ἔργα τίνουσιν 
Ἄ » ᾿ , Ἄ , - 2 Ὁ ἢ παῖδες τούτων ἢ γένος ὧν ὀπίσω. 

ΗΙΡΡΟΝΑΧ. 

ΤΧΧΧΙΝ. 

ΜῈΝ γὰρ αὐτῶν ἡσυχῆ τε καὶ ῥύβδην 

θυννίδα τε καὶ μυττωτὸν ἡμέρας πάσας 

δαινύμενος, ὥσπερ Λαμψακηνὸς εὐνοῦχος, 

κατέφαγε δὴ τὸν κλῆρον' ὥστε χρὴ σκάπτειν 

πέτρας ὀρείας, σῖκα μέτρια τρώγων, 
᾿" ΄ ’ Ι 

καὶ κρίθινον κολλικα, δούλιον χόρτον. 
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ῬΗΟΟΥΙΙΌΕΝ. 

υσσν. 

κ ΑΙ τόδε Φωκυλίδεω" Λέριοι κακοί" οὐχ ὁ μὲν, 

ὅς δ᾽ οὔ" 

πάντες, πλὴν Προκλέους, καὶ Πρροκλέης Λέριος. 

ΤΗΕΒΟΘΝΙ5. 

ΤΕ ΧΈΥΙ. 

»: ἴὰ μὲν ἐγὼ πτέρ᾽ ἔδωκα, σὺν οἷς ἐπ᾽ ἀπείρονα 

πόντον 

πωτήσῃ καὶ γῆν πᾶσαν ἀειράμενος 
« ΦῬ ὔ 2 ᾿Ὶ Α ; , 

ῥηϊδίως" θοίνῃς δὲ καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσσῃ 

ἐν πάσαις, πολλῶν κείμενος ἐν στόμασιν" 

καί σε σὺν αὐλίσκοισι λιγυφθόγγοις νέοι ἄνδρες 
᾽ Ἷ ᾽ " » ᾿" “ εὐκόσμως ἐρατοὶ καλά τε καὶ λιγέα : 

ἄσονται" καὶ ὅταν δνοφερῆς ὑπὸ κεύθεσι γαίης 

βῇς πολυκωκύτους εἰς ᾿Αἴδαο δόμους, 

οὐδὲ τότ᾽ οὐδὲ θανὼν ἀπολεῖς κλέος, ἀλλὰ μελήσεις 

ἄφθιτον ἀνθρώποις αἰὲν ἔχων ὄνομα, 
᾿ -"- ᾿] Κύρνε, καθ’ Ἑλλάδα γῆν στρωφώμενος ἠδ᾽ ἀνὰ 

νήσους, 
ἰ θυ , -» ’ δὲ ταν , χθυόεντα περῶν πόντον ἔπ᾽ ἀτρύγετον, 

᾽ υ ᾿ ᾽ ’ ᾿ ’ , οὐχ ἵππων νώτοισιν ἐφήμενος" ἀλλά σε πέμψει 
᾽ [4 » 

ἀγλαὰ Μουσάων δῶοα ἰοστεφάνων" 
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- » ἫΝ - Φ...2 , ; κ᾿ 

πᾶσι γάρ, οἷσι μέμηλε, καὶ ἐσσομένοισιν ἀοιδὴ 
» εἴ ον "» ς Ἀ τ » ΝΟ ἔσσῃ ὁμῶς, ὄφρ᾽ ἂν ἢ γῆ τε καὶ ἠέλιος" 

᾽ ᾿ ΄ . -» - αὐτὰρ ἐγὼν ὀλίγης παρὰ σεῦ οὐ τυγχάνω αἰδοῦς, 

ἀλλ᾽ ὥσπερ μικρὸν παῖδα λόγοις μ᾽ ἀπατᾷς. 

ΓΧΧΧΥΙ͂Ι. 

)" μ᾽ ἔλαθες φοιτῶν κατ᾽ ἀμαξιτόν, ἣν ἄρα καὶ 

πρὶν 

ἠλάστρεις, κλέπτων ἡμετέρην φιλίην. 

ἔρρε, θεοῖσίν τ᾽ ἐχθρὲ καὶ ἀνθρώποισιν ἄπιστε, 

ψυχρὸν ὃς ἐν κόλπῳ ποικίλον εἶχες ὄφιν. 

ΠΧΧΧΥΤΙΠΙ:. 

Ι μὲν χῤῥήματ᾽ ἔχοιμι, Σιμωνίδη, οἷά περ ἤδειν, 

οὐκ ἂν ἀνιῴμην τοῖς ἀγαθοῖσι συνών" 

νῦν δὲ με γινώσκοντα παρέρχεται, εἰμὶ δ᾽ ἄφωνος 

χρημοσύνῃ, πολλῶν γνούς περ ἄμεινον ἔτι; 

οὕνεκα νῦν φερόμεσθα καθ᾽ ἱστία λευκὰ βαλόντες 

Μηλίου ἐκ πόντου νύκτα διὰ δνοφερήν" 

ἀντλεῖν δ᾽ οὐκ ἐθέλουσιν" ὑπερβάλλει δὲ θάλασσα 

ἀμφοτέρων τοίχων" ἣ μάλα τις χαλεπῶς 

σώζεται" οἱ δ᾽ ἕρδουσι" κυβερνήτην μὲν ἔπαυσαν 

ἐσθλόν, ὕ τις φυλακὴν εἶχεν ἐπισταμένως" 

χρήματα δ᾽ ἁρπάζουσι βίῃ, κόσμος δ᾽ ἀπόλωλεν, 

δασμὸς δ᾽ οὐκέτ᾽ ἴσος γίνεται ἐς τὸ μέσον, 
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φορτηγοὶ δ᾽ ἄρχουσι, κακοὶ δ᾽ ἀγαθῶν καθύπερθεν. 

δειμαίνω, μή πως ναῦν κατὰ κῦμα πίῃ. 

ταῦτά μοι ἠνίχθω κεκρυμμένα τοῖς ἀγαθοῖσιν" 

γινώσκοι δ᾽ ἄν τις καὶ κακός, ἢν σοφὸς ῃ. 

ΤΧΧΧΙΧ, 

μοι ἀναλκίης" ἀπὸ μὲν Κήρινθος ὄλωλεν, 

Ληλάντου δ᾽ ἀγαθὸν κείρεται οἰνόπεδον, 

οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ φεύγουσι, πόλιν δὲ κακοὶ διέπουσιν. 

ὡς δὴ Κυψελιδέων Ζεὺς ὀλέσειε γένος. 

δε 

ΡΓΑΛΕΩΣ μοι θυμὸς ἔχει περὶ σῆς φιλότητος. 

οὔτε γὰρ ἐχθαίρειν οὔτε φιλεῖν δύναμαι, 

γινώσκων χαλεπὸν μέν, ὕταν φίλος ἀνδρὶ γένηται, 

ἐχθαίρειν, χαλεπὸν δ᾽ οὐκ ἐθέλοντα φιλεῖν. 

ΧΟΙ- 

ῬΝΙΘΟΣ φωνὴν, Πολυπαΐδη, ὀξὺ βοώσης 

ἤκουσ᾽, ἥτε βροτοῖς ἄγγελος ἦλθ᾽ ἀρότου 

ὡραίου" καί μοι κραδίην ἐπάταξε μέλαιναν, 

ὅττι μοι εὐανθεῖς ἄλλοι ἔχουσιν ἀγρούς, 

οὐδὲ μοι ἡμίονοι κύφων᾽ ἕλκουσιν ἀρότρου, 

τῆς ἀειμνηστῆς εἵνεκα ναυτιλίης. 
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ΞΙΜΟΝΙΘῈΚ ΟΕ ΟΕΟΞ. 

ΧΟΙΤ, 

ΥΔῈΝ ἐν ἀνθρώποισι μένει χρῆμ᾽ ἔμπεδον αἰεί" 

ἕν δὲ τὸ κάλλιστον Σῖος ἔειπεν ἀνήρ" 

οἵη περ φύλλων γενεὴ, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν" 

παῦροι μὴν θνητῶν οὔασι δεξάμενοι 

στέρνοις ἐγκατέθεντο" πάρεστι γὰρ ἐλπὶς ἑκάστῳ, 
᾿᾽ » « “2 ἴ 2 , 

ἀνδρῶν ἥ τε νέων στήθεσιν ἐμφύεται. 

θνητῶν δ᾽ ὄφρα τις ἄνθος ἔχῃ πολυήρατον ἥβης, 

κοῦφον ἔχων θυμὸν πόλλ᾽ ἀτέλεστα νοεῖ" 
» .. γ᾽ ο»ν “ » -"» 

οὔτε γὰρ ἐλπίδ᾽ ἔχει γηρασέμεν οὔτε θανεῖσθαι, 
Φ δι κ ᾿ τ Ἧ; ῶὭ,ω᾽ι»ν ΄ οὐδ᾽ ὑγιὴς ὕταν η), φροντίδ᾽ ἔχει καμάτου. 

νήπιοι, οἷς ταύτῃ κεῖται νόος, οὐδὲ ἴσασιν, 

ὡς χρόνος ἔσθ᾽ ἥβης καὶ βιότου ὀλίγος 

θνητοῖς" ἀλχὰ σὺ ταῦτα μαθὼν βιότου ποτὶ τέρμα 

ψυχῇ τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χαριζόμενος. 

ΧΟΙΠ. 

ΟΝ τραγόπουν ἐμὲ Πᾶνα, τὸν ᾿Αρκάδα, τὸν 

κατὰ Μήδων, 

τὸν μετ᾽ ᾿Αθηναίων στήσατο Μιλτιάδης. 

ΧΟΙΨΥ. 

ΞΙΕΤΝ᾽, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε 

κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. 
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ΧΟΥυ. 

ΟΛΛΑ πιὼν καὶ πολλὰ φαγὼν καὶ πολλὰ κάκ᾽ 

εἰπὼν 

ἀνθρώπους κεῖμαι Τιμοκρέων Ῥόδιος. 

ΧΟΥΙ. 

ΕΞ οὗ τ᾽ Εὐρώπην ᾿Ασίας δίχα πόντος ἔνειμεν, 

καὶ πόλιας θνητῶν θοῦρος [Αρης ἐφέπει, 

οὐδενί πω κάλλιον ἐπιχθονίων γένετ᾽ ἀνδρῶν 

ἔργον ἐν ἠπείρῳ καὶ κατὰ πόντον ὁμοῦ. 

οἵδε γὰρ ἐν γαίῃ Μήδων πολλοὺς ὀλέσαντες 

Φοινίκων ἑκατὸν ναῦς ἕλον ἐν πελάγει 

ἀνδρῶν πληθούσας, μέγα δ᾽ ἔστενεν ᾿Ασὶς ὑπ᾽ αὐτῶν 

πληγεῖσ᾽ ἀμφοτέραις χερσί, κράτει πολέμου. 

ΧΟΥῚΙ. 

ΝΔΡΟΣ ἀριστεύσαντος ἐν Ἑλλάδι των ἐφ᾽ 

ἑαυτοῦ 

Ἱππίου ᾿Αρχεδίκην ἥδε κέκευθε κόνις" 
«ιν ; " ) ;" ΨΥ -»" ὕ τ “2 

ἣ πατρός τε καὶ ἀνδρὸς ἀδελφῶν τ᾽ οὖσα τυράννων 

παίδων τ᾽, οὐκ ἤρθη νοῦν ἐς ἀτασθαλίην. 



128 ΑΝΤΗΟΙΓΟΟΙ͂Α σΟΠΝΑΞΕΟΘΑ. 

ΑΒΟΙΙΑΝ ΒΟΉΗΟΟΙ,. 

ΑΙΟΛΈΕΙΞΚ. 

ΧΟΥΠΙ. 

ΑΡΜΑΤΙΡΕῚ δὲ μέγας δόμος χάλκῳ' πᾶσα δ᾽ 

Αρῃ κεκόσμηται στέγα 

λάμπραισιν κυνίαισι, καττᾶν λεῦκοι καθύπερθεν ἵπ- 

πίοι λόφοι 

νεύοισιν, κεφάλαισιν ἄνδρων ἀγάλματα, χάλκιαι δὲ 

πασσάλοις 

κρύπτοισιν περικείμεναι λάμπραι κνάμιδες, ἄρκος 

ἰσχύρω βέλευς, 

θώρακές τε νέοι λίνω κοίϊλαί τε κατ᾽ ἄσπιδες βεβλή.- 

μεναι" 

παρ δὲ Χαλκίδικαι σπάθαι, παρ δὲ ζώματα πολλὰ 

καὶ κυπάττιδες" 

τῶν οὐκ ἔστι λάθεσθ᾽, ἐπειδὴ πρώτισθ᾽ ὑπὸ ἔργον 
»ν ’ 

ἔσταμεν τόδε. 

ΧΟΙΧ, 

ΣΥΝΈΤΗΜΙ τῶν ἀνέμων στάσιν᾽ 

τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται, 

τὸ δ᾽ ἔνθεν" ἄμμες δ᾽ ἀν τὸ μέσσον 

νᾶϊ φορήμεθα σὺν μελαίνᾳ, 

χείμωνι μοχθεῦντες μεγάλῳ μάλα" 



4ἘΕΟΖΣΙ͂Ο ΡΟΕΤΕΥ. 

πὲρ μὲν γὰρ ἄντλος ἱστοπέδαν ἔχει, 

λαῖφος δὲ πὰν ζάδηλον ἤδη 

καὶ λάκιδες μέγαλαι κατ᾽ αὗτο" 

χύλαισι δ᾽ ἄγκυραι. 

σι 

ΕἸ μὲν ὁ Ζεύς, ἐκ δ᾽ ὀράνω μέγας 

χείμων, πεπάγασιν δ᾽ ὑδάτων ῥόαι. 
ἢ Ἀπ μὰ Ἕ 

κάββαλλε τὸν χείμων᾽, ἐπὶ μὲν τίθεις 

πῦρ, ἐν δὲ κίρναις οἶνον ἀφειδέως 

μέλιχρον, αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσᾳ 

μάλθακον ἀμφὶ... γνόφαλλον. 

ΒΑΡΡΗΟ. 

σι; 

Οάο ἰο Α4ρληγοαϊίο. 

ΟΙΚΙΛΟΘΡΟΝ᾽, ἀθάνατ᾽ ᾿Αφρόδιτα 

παῖ Δίος, δολόπλοκε, λίσσομαί σε, 

μή μ᾽ ἄσαισι μήτ᾽ ὀνίαισι δάμνα, 

πότνια, θῦμον" 

ἀλλὰ τυϊδ᾽ ἔλθ᾽, αἴποτα κἀτέρωτα 

τᾶς ἔμας αὔδως ἀΐοισα πήλυι 

ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα 

χρύσιον ἦλθες 

κ 

129 



130 ΑΝΤΗΟΣΟΟΙ͂Α σ ΠΝ ΑΕΟΘσαΑ. 

ἅρμ᾽ ὑποζεύξαισα" κάλοι δὲ σ᾽ ἄγον 

ὦκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας 
΄ - Ψ ΓΝ 2 ϑΓΣ ’, ν 

πύκνα δινεῦντες πτέρ᾽ ἀπ᾽ ὠράνω αἴθε- 

ρος διὰ μέσσω. 

αἷψα δ᾽ ἐξίκοντο" τὺ δ᾽, ὦ μάκαιρα, 
’ ᾽ ᾽ ’ ’ 

μειδιάσαισ᾽ ἀθανάτῳ προσώπῳ, 
»» ᾽ Ἅ ἂψ ’ » 

ἤρε᾽, ὄττι δηὗτε πέπονθα κῦὔττι 

δηῦτε κάλημι, 

κύῦττ᾽ ἔμῳ μάλιστα θέλω γένεσθαι 

μαινόλᾳ θύμῳ: τίνα δηῦτε Πείθω 
- » ᾽ Α ’ ΄, ΕῚ Ἂν 

μαῖς ἄγην ἐς σὰν φιλότατα, τίς σ᾽, ὦ 
, ; ᾽ , 

Ψάπφ᾽, ἀδικήει: 
" Α ᾽ ’ , ’ 

καὶ γὰρ αἱ φεύγει, ταχέως διώξει, 

αἱ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾽, ἄλλα δώσει, 

αἱ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει 

κωὺκ ἐθέλοισα. 

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλεπᾶν δὲ λῦσον 

ἐκ μεριμνᾶν, ὅσσα δέ μοι τέλεσσαι 

θῦμος ἱμέρρει, τέλεσον" σὺ δ᾽ αὔτα 

σύμμαχος ἔσσο. 

Ὅς 

7116 ηιὶ ραν 6886 1}60 υἱάοίῃιγ"---- 

Φ ΑΙΝΈΤΑΙ μοι κῆνος ἴσος θέοισιν 

ἔμμεν ὥνηρ, ὕστις ἐναντίος τοι 

ἰζάνει, καὶ πλασίον ἄδυ φωνεί- 

σας ὑπακούει 
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καὶ γελαίσας ἱμερόεν, τό μοι μάν 

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόασεν" 
᾿ ᾿ » , ’ 

ὡς γὰρ εὔιδον βροχέως σε, φώνας 
᾽ ᾿ » 3 » οὐδὲν ἔτ᾽ εἴκει" 

ἀλλὰ καμ μὲν γλῶσσα ἔαγε, λέπτον δ᾽ 

αὔτικα χρῶ πῦρ ὑπαδεδρόμακεν, 
᾽ , ᾽ " «ε͵ ᾽ γ᾽ ’ ὀππάτεσσι δ᾽ οὐδὲν ὅρημ᾽, ἐπιρρόμ- 

βεισι δ᾽ ἄκουαι. 
« δ με , , ι 
ἁ δὲ μ᾽ ἵδρως κακχέεται, τρόμος δὲ 

πᾶσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας 

ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύην 
’ » φαίνομαι ἄλλα. 

ΟἸἾΣΙ. 

7ὸ α Πἰϊοῖ διιέ Ἰιῖσαν Ῥοπιαηι. 

ΑΤΘΑΝΟΙ͂ΣΑ δὲ κείσεαι, οὐδὲ ποτα μναμοσύνα 

σέθεν ἡ 
» ᾽ » 5 »Ω᾽ ὦ ᾿ ᾽ . , Ὁ , 

ἔσσετ᾽ οὔτε τότ᾽ οὔθ᾽ ὕστερον" οὐ γὰρ πεδέχεις βρό- 

δων 

τῶν ἐκ Πιερίας, ἀλλ᾽ ἀφάνης κὴν ᾿Αἴδα δόμοις 

φοιτάσεις πεδ᾽ ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα. 



122 ΑΝΤΗΟΙΓΟΟΘΙΑ ΘΕΒΑΕΟῸΘΑ. 

ΟΙν. 

Τγαρπιθηίς 07 Ἐριπιαϊαηιῖα. 

1». τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ ἐπ᾽ ὕσδῳ 

ἄκρον ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ" λελάθοντο δὲ μαλοδρό- 

πήῆξςς; 

οὐ μὰν ἐκλελάθοντ᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἐδύναντ᾽ ἐφίκεσθαι. --- 

Οἵαν τὰν ὑάκινθον ἐν οὔρεσι ποίμενες ἄνδρες 

πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δὲ τε πόρφυρον 

ἄνθοο-- 

Ἕσπερε, πάντα φέρεις, ὅσα φαίνολις ἐσκέδασ᾽ 

αὔως. 

ΟΥ̓. 

Τριίαρῆ. 

ἽΡ ΤΠΟΡΕ (δε κόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θανοῦ- 

σαν 

δέξατο Φερσεφόνας κυάνεος θάλαμος, 

ἃς καὶ ἀποφθιμένας πᾶσαι νεοθᾶγι σιδάρῳ 
[Ὡ « ᾿ ,Ὶ » , 

ἅλικες ἱμερτὰν κρατὸς ἔθεντο κόμαν. 
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ΕΒΙΝΝΑ. 

ΟΥ̓Ι. 

θη ἢο6γ7 Κ»ἱοη Βαιιοῖδ. 

ΥΜΦΑΣ Βαυκίδος ἐμμί' πολυκλαύταν δὲ πα- 

ρέρπων 

στάλαν, τῷ κατὰ γᾶς τοῦτο λέγοις ᾿Αἴδᾳ" 

“ Βάσκανος ἔσσο᾽, ᾿Αἴδα"" τὰ δέ τοι καλὰ σάμαθ᾽ 

ὁρῶντι 
᾽ ’ “-“ ᾽ , ΄ ὠμοτάταν Βαυκοῦς ἀγγελέοντι τύχαν, 

ὃς τὰν παῖδ᾽, Ὑμέναιος ἐφ᾽ αἷς ἀείδετο πεύκαις, 

τὰν δ᾽ ἐπὶ καδευτὰς ἔφλεγε πυρκαϊᾶς" 
ν ᾿ , ἂγν ᾿ ᾿ - ᾽ ᾿ καὶ σὺ μέν, ὦ Ὑμέναιε, γάμων μολπαῖον ἀοιδὰν 

ἐς θρηνῶν γοερῶν φθέγμα μεθηρμόσαο. 

ΑΝΑΟΒΕΟΝ. 

ΟΥ̓. 

"λδιραμρῆς δηῦτέ μὲ πορφυρξῃ 

βάλλων χρυσοκόμης "Ἔρως 

νήνι ποικιλοσαμβάλῳ 

συμπαίζειν προκαλεῖται" 

ἡ δ᾽, ἐστὶν γὰρ ἀπ᾽ εὐκτίτου 

Λέσβου, τὴν μὲν ἐμὴν κόμην, 

λευκὴ γάρ, καταμέμφεται, 

πρὸς δ᾽ ἄλλην τινὰ χάσκει. 



134 ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΙ͂Α ΘσΒΑΕΟΘΑ. 

ΟΠ. 

ΟΛΙΟΙ μὲν ἡμὶν ἤδη κρόταφοι κάρη τε λευκόν, 

χαρίεσσα δ᾽ οὐκέθ᾽ ἥβη πάρα, γηράλεοι δ᾽ 

ὀδόντες. 

γλυκεροῦ δ᾽ οὐκέτι πολλὸς βιότου χρόνος λέλειπται" 

διὰ ταῦτ᾽ ἀνασταλύζω θαμὰ Τάρταρον δεδοικώς. 

᾿Αἴδεω γάρ ἐστι δεινὸς μυχός, ἀργαλέη δ᾽ ἐς αὐτὸν 

κάθοδος" καὶ γὰρ ἑτοῖμον καταβάντι μὴ ἀναβῆναι. 

ΟἸΧ. 

ΩΛῈ Θρῳῃκίη, τί δή με λοξὸν ὄμμασιν βλέπ- 

ουσα 

νηλεῶς φεύγεις, δοκέεις δὲ μ᾽ οὐδὲν εἰδέναι σοφόν; 

ἴσθι τοι, καλῶς μὲν ἄν τοι τὸν χαλινὸν ἐμβάλοιμι, 

ἡνίας δ᾽ ἔχων στρέφοιμί σ᾽ ἀμφὶ τέρματα δρόμου. 

νῦν δὲ λειμῶνάς τε βόσκεαι κοῦφά τε σκιρτῶσα παί- 

ζεις" 
δεξιὸν γὰρ Ἱπποσείρην οὐκ ἔχεις ἐπεμβάτην. 

ΟΧ. 

Λ ΒΔΗΡΩΝ προθανόντα τὸν αἰνοβίην ᾿Αγάθωνα 

πᾶσ᾽ ἐπὶ πυρκαιῆς ἥδ᾽ ἐβόησε πόλις" 

οὔτινα γὰρ τοιόνδε νέων ὁ φιλαίματος ΓΛρης 

ἠνάρισεν στυγερῆς ἐν στροφάλιγγι μάχης. 



ΒΟΟΚ ΠΙ|. 

ΟΗΟΒΑΙ, ΤΥΒΙΟ ΡΟΒΤΒΥ. 

ΑἸΟΜΑΝ. 

ΟἿΣΙ: 

αγίποηϊῖα. 

Υ μ' ἔτι, παρθενικαὶ μελιγάρυες ἱμερόφωνοι; 

γυῖα φέρειν δύναται" βάλε δὴ βάλε κηρύλος 

εἴην, 

ὕς τ᾽ ἐπὶ κύματος ἄνθος ἅμ᾽ ἀλκυόνεσσι ποτῆται 

νηλεγὲς ἧτορ ἔχων, ἁλιπόρφυρος εἴαρος ὄρνις. 

ΟΧΙ. 

Νιρῆι. 

ΥΔΟΥΣΙΝ δ᾽ ὀρέων κορυφαί τε καὶ φάραγγες, 

πρώονέξς τε καὶ χαράδραι, 

φύλλα θ᾽ ἑρπετά θ᾽ ὕσσα τρέφει μέλαινα γαῖα, 

θῆρές τ᾽ ὀρεσκῷοι καὶ γένος μελισσᾶν 

καὶ κνώδαλ᾽ ἐν βένθεσι πορφυρέας ἁλός" 

εὕδουσιν δ᾽ οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων. 



136 ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΑ ΘΒΑΒΟΑ. 

Κ5ΤΕΒΙΟΗΟΒΌῸΒ ΟΕ ΗΙΜΕΒΑ. 

ΟΧΠΙ. 

Ἡοἰἴϊος. 

ΕΛΙΟΣ δ᾽ Ὑπεριονίδας δέπας ἐσκατέβαινεν 

χρύσεον, ὄφρα δι’ ᾽Ωκεανοῖο περάσας 

ἀφίκοιθ᾽ ἱερᾶς ποτὶ βένθεα νυκτὸς ἐρεμνᾶς 

ποτὶ ματέρα κουριδίαν τ᾽ ἄλοχον παῖδάς τε φίλους" 

ὁ δ᾽ ἐς ἄλσος ἔβα 

δάφναισι κατάσκιον 
Ἁ 7. ’ 

ποσσὶ πάϊς Διός. 

ΑΕΙΟΝ ΟΥ ΜΕΤΗΥ͂ΜΝΑ. 

ΟΧΙν. 

Οὐδ ἰο Τοξβοϊαοη. 

ΨΙΣΤΕ θεῶν, 
ὦ ’ 2 

πόντιε χρυσοτρίαινε Πόσειδον, 
, ᾽ 2 , νὝἌὙΞΞ-Ε Ἧ 

γαιάοχ᾽ ἐγκύμον᾽ ἀν᾽ ἅλμαν 

βραγχίοις περὶ δὲ σὲ πλωτοὶ 

θῆρες χορεύουσι κύκλῳ, 1ρὲς χορ ί 

κούφοισι ποδῶν ῥίμμασιν 

ἐλάφρ᾽ ἀναπαλλόμενοι, σιμοί, 

φριξαύχενες, ὠκύδρομοι σκύλακες, φιλόμουσοι 

δελφῖνες, ἔναλα θρέμματα 



ΟΘΟΝἸΌΟΝΑΙ ΣΦ ΥΒΙ͂Ο ῬΟΕΤΕΥ: 153} 

κουρᾶν Νηρεΐδων θεᾶν, 

ἃς ἐγείνατ᾽ ᾿Αμφιτρίτα" 

οἵ μ᾽ εἰς Πέλοπος γῶν ἐπὶ Ταιναρίαν 

ἀκτὰν ἐπορεύσατε πλαζόμενον Σικελῷ ἐνὶ πόντῳ, 

κυρτοῖσι νώτοις ὀχεόντες, 

ἄλοκα Νηρεΐας πλακὸς 

τέμνοντες, ἀστιβῆ πόρον, φῶτες δόλιοι 

ὥς μ᾽ ἀφ᾽ ἁλιπλόου γλαφυρᾶς νεὼς 

εἰς οἷδμ᾽ ἁλιπόρφυρον λίμνας ἔριψαν. 

ΙΒΥΟΌΒΚ ΟΕ ΒΗΒΟΙΓΜ. 

ΟΧΥ 

ΡῚ μὲν αἵ τε Κυδώνιαι 

μηλίδες ἀρδόμεναι ῥοᾶν 

ἐκ ποταμῶν, ἵνα παρθένων 

κῆπος ἀκήρατος, αἵ τ᾽ οἰνανθίδες 

αὐξόμεναι σκιεροῖσιν ὑφ᾽ ἕρνεσιν 

οἰναρέξοις θαλέθοισιν" ἐμοὶ δ᾽ ἔρος : 

οὐδεμίαν κατάκοιτος ὥραν, ἅθ᾽ ὑπὸ στεροπᾶς φλέγων 

Θρηΐκιος βορέας, 

ἄσσων παρὰ Κύπριδος ἀζαλέαις μανίαισιν ἐρεμνὸς 

ἀθαμβὴς 

ἐγκρατέως παιδόθεν φυλάσσει 

ἡμετέρας φρένας. 



138 ΑΝΤΗΟΣΟΟΙ͂Α σΠΝΑΕΟΘΑ. 

ΒΙΜΟΝΙΌΕΚ ΟἿ ΟΕΟΞΚ. 

ΟΧΥΙ. 

Οὴ ἔλοϑο ιυῆο ζεῖϊ αἱ Πογ"πιορψίαθ. 

ΩΝ ἐν Θερμοπύλαις θανόντων 

εὐκλεὴς μὲν ἁ τύχα, καλὸς δ᾽ ὁ πότμος, 

βωμὸς δ᾽ ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ μνᾶστις, ὁ δ᾽ οἶκτος 

ἔπαινος" 

ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ᾽ εὐρὼς 

οὔθ᾽ ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος. 

ἀνδρῶν δ᾽ ἀγαθῶν ὅδε σηκὸς οἰκέταν εὐδοξίαν 

Ἑλλάδος εἵλετο" μαρτυρεῖ δὲ καὶ Λεωνίδας 

ὁ Σπάρτας βασιλεύς, ἀρετᾶς μέγαν λελοιπὼς 

κόσμον ἀέναόν τε κλέος. 

ΟΧΥΙΙ. 

7Ζ)απαο. 

ΤῈ λάρνακι ἐν δαιδαλέᾳ 

ἄνεμος τέ μιν πνέων κινηθεῖσά τε λίμνα 

δείματι ἤριπεν, οὔτ᾽ ἀδιάνταισι παρειαῖς, 

ἀμφί τε Περσέὶ βάλλε φίλαν χέρ᾽, εἶπέ τ᾽" ὦ τέκος, 

οἷον ἔχω πόνον" 

σὺ δ᾽ ἀωτεῖς γαλαθηνῷ τ᾽ ἤτορι κνώσσεις ἐν ἀτερπεῖ 

δούρατι χαλκεογόμφῳ 

νυκτιλαμπεῖ κυανέῳ τε δνόφῳ σταλείς" 

αὐαλέαν δ᾽ ὕπερθεν τεὰν κόμαν βαθεῖαν 
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παριόντος κύματος οὐκ ἀλέγεις, 

οὐδ᾽ ἀνέμου φθόγγων, 
΄ ᾽ , ’ ᾿ , κείμενος ἐν πορφυρέᾳ χλανίδι, καλὸν πρόσωπον. 

Εἰ δὲ τοὶ δεινὸν τό γε δεινὸν ἦν, 

καί κεν ἐμῶν ῥημάτων λεπτὸν ὑπεῖχες οὗας. 

κέλομαι δ᾽ εὗδε βρέφος, εὑδέτω δὲ πόντος, 
« “ » σονται 

εὑδέτω δ᾽ ἄμετρον κακόν 

μεταιβολία δὲ τις φανείη, Ζεῦ πάτερ, ἐκ σέο" 

ὕτι δὲ θαρσαλέον ἔπος 
» ’ Ω “ , 

εὔχομαι, τεκνόφι δίκαν σύγγνωθί μοι. 

ΟΧΥΤΙΙ. 

Ψιγέιιο. 

ΣΤΙῚ τις λόγος 

τὰν ἀρετὰν ναίειν δυσαμβάτοις ἐπὶ πέτραις, 

νῦν δὲ μιν θοὰν χῶρον ἁγνὸν ἀμφέπειν. 

οὐδὲ πάντων βλεφάροις θνατῶν ἔσοπτος, 

ᾧ μὴ δακέθυμος ἱδρὼς 

ἔνθοθεν μόλῃ, Ἱκηταί τ᾽ ἐς ἄκρον ᾿ 

ἀνδρείας. 

ΒΑΟΟΗΥΙΙΘῈΕῈΒ ΟΕ ΟΕΟΞ. 

ΟΧΙΣ: 

Ρργαῖδο 9.7 γῆϊηο. 

᾿ ΛΛΥΚΕΙ ἀνάγκα 

σευομένα κυλίκων θάλπησι θυμόν, 

Κύπριδος δ᾽ ἐλπὶς διαιθύσσει φρένας 



140 ΑΔΝΥΤΗΟΖΣΟΟσΙΑ ΟΕ ΑΞΕΟΘΑ. 

᾽ ’ ᾿, ; ἀμμιγνυμένα Διονυσίοισι δώροις. 
᾽ ’ 3 « Ψ ’ ’ ἀνδράσι δ᾽ ὑψοτάτω πέμπει μερίμνας" 

᾽ ,ὔ 95 ε " ἐνῷ  Α , αὐτίχ᾽ ὁ μὲν πόλεων κρήδεμνα λύει, 

πᾶσι δ᾽ ἀνθρώποις μοναρχήσειν δοκεῖ. 

χρυσῷ δ᾽ ἐλέφαντί τε μαρμαίροισιν οἶκοι, 
᾿ ᾿ ᾽ ᾿ , ᾿ πυροφύόροι δὲ κατ᾽ αἰγλήεντα καρπὸν 

νῆες ἄγουσιν ἀπ᾽ Αἰγύπτου, μέγιστον 

πλοῦτον' ὡς πίνοντος ὁρμαίνει. κξαρ. 

ΧΕ, 

Ῥργαΐδο 97) Ῥαςο. 

ἹΚΤΕῚ δὲ τε θνατοῖσιν εἰράνα μεγάλα 

πλοῦτον καὶ μελιγλώσσων ἀοιδᾶν ἄνθεα, 

δαιδαλέων τ᾽ ἐπὶ βωμῶν θεοῖσιν αἴθεσθαι βοῶν 
»"Ὃ ΝΥ ἘΦ ͵ [4 

ξανθᾷ φλογὶ μῆρα τανυτρίχων τε μήλων, 

γυμνασίων τε νέοις αὐλῶν τε καὶ κώμων μέλειν. 

ἐν δὲ σιδαροδέτοις πόρπαξιν αἰθᾶν 

ἀραχνῶν ἱστοὶ πέλονται" 

ἔγχεά τε λογχωτὰ ξίφεά τ᾽ ἀμφάκεα δάμναται εὐρώς" 
» ᾿ ᾽ » 7 , . 

χαλκεᾶν δ᾽ οὐκ ἔστι σαλπίγγων κτύπος 

οὐδὲ συλᾷται μελίφρων ὕπνος ἀπὸ βλεφάρων, 
᾽ Ὶ «᾿ 4 , ἀμὸν ὃς θάλπει κέαρ. 

συμποσίων δ᾽ ἐρατῶν βρίθοντ᾽ ἀγυιαί, παιδικοί θ᾽ 
“ “ 

ὕμνοι φλέγονται, 
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ΡΙΝΌΑΝ. 

ΟΧΧΙ. 

716 Ππίνν6 1108. 

Ο ΜΑΝ πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος φέρει 

τῶν τε καὶ τῶν 

καιρόν, βαθεῖαν ὑπέχων μέριμναν ἀγροτέραν, 
; κ ᾽ , ᾽ ’ 

ἀστὴρ ἀρίζηλος, ἐτυμώτατον 

ἀνδρὶ φέγγος" εἰ δέ νιν ἔχων τις, οἷδεν τὸ μέλλον, 

ὅτι θανόντων μὲν ἐνθάδ᾽ αὖτις ἀπάλαμνοι φρένες 

ποινὰς ἔτισαν, τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ 

ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἐχθρᾷ 

λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ. 
» 2 ΜΕ Ψ, 

ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, 
» Μ.Χ.8 ᾿ .᾿ »ν ᾽ “ 

ἴσαις θ᾽ ἁμέραις ἅλιον ἔχοντες ἀπονέστερον 
᾽ ν᾿ ᾿ , ᾽ ’ ; ᾿] 

ἐσλοὶ δέκονται βίοτον, οὐ χθόνα ταράσσοντες ἐν 
᾿Ὶ 2 “ 

χερὸς ἀκμᾷ ἱ 
᾽ ᾿ ; « οὐδὲ πόντιον ὕδωρ 

, : ’, ΠΗ . " Η ΄ κεινὰν παρὰ δίαιταν" ἀλλὰ παρὰ μὲν τιμίοις 

θεῶν, οἵτινες ἔχαιρον εὐορκίαις, ἄδακρυν νέμονται 

αἰῶνα" τοὶ δ᾽ ἀπροσόρατον ὀκχέοντι πόνον. 

ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν ἐστρὶς 

ἑκατέρωθι μείναντες ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν 

ψυχάν, ἔτειλαν Διὸς ὁδὸν παρὰ Κρόνου τύρσιν' 

ἔνθα μακάρων 

νάσος ὠκεανίδες 
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αὖραι περιπνέοισιν, ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει, 

τὰ μὲν χερσόθεν ἀπ᾽ ἀγλαῶν δενδρέων, ὕδωρ 

δ᾽ ἄλλα φέρβει, 

ὕρμοισι τῶν χέρας ἀναπλέκοντι καὶ κεφαλὰς 

βουλαῖς ἐν ὀρθαῖσι Ῥαδαμάνθυος, 

ὃν πατὴρ ἔχει παῖς ὁ Γᾶς ἑτοῖμον αὐτῷ πάρεδρον, 

πόσις ἁπάντων Ῥέας ὑπέρτατον ἐχοίσας θρόνον. 

Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονται" 

᾿Αχιλλέα τ᾽ ἔνεικ᾽, ἐπεὶ Ζηνὸς ἦτορ 

λιταῖς ἔπεισε, μάτηρ᾽ 

ὃς ἽΕκτορ᾽ ἔσφαλε, Τροίας 

ἄμαχον ἀστραβῆ κίονα, Κύκνον τε θανάτῳ πόρεν, 

᾿Αοῦς τε παῖδ᾽ Αἰθίοπα. πολλά μοι ὑπ’ ἀγκῶνος 

ὠκέα βέλη 

ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας 

φωνᾶντα συνετοῖσιν" ἐς δὲ τὸ πὰν ἑρμηνέων 

χατίζει. σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φυᾷ' μαθόντες δὲ 

λάβροι 

παγγλωσσίᾳ, κόρακες ὥς, ἄκραντα γαρύετον 

Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον. 

Οἴγψηιρ. τι. ν. ὅ8-88, 

ΟΧΧΊΙ, 

7αηιι5. 

ΔῈ φοινικόκροκον ζώναν καταθηκαμένα 

κἀλπιδά τ᾽ ἀργυρέαν, λόχμας ὑπὸ κυανέξας 

τίκτε θεόῤρονα κοῦρον. τῷ μὲν ὁ Χρυσοκόμας 
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πραὐμητίν τ᾽ ᾿Ελείθυιαν παρέστασέν τε Μοίρας" 

ἦλθεν δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνων ὑπ᾽ ὠδῖνός τ᾽ ἐρατᾶς 
» 

Ιαμος 

ἐς φάος αὐτίκα. τὸν μὲν κνιζομένα 

λεῖπε χαμαί: δύο δὲ γλαυκῶπες αὐτὸν 

δαιμόνων βουλαῖσιν ἐθρέψαντο δράκοντες ἀμεμφεῖ 

ἰῷ μελισσᾶν καδόμενοι. βασιλεὺς δ᾽ ἐπεὶ 
“ ᾽ [4 ε  . -» 4 

πετραέσσας ἐλαύνων ἵκετ᾽ ἐκ Πυθῶνος, ἅπαντας 

ἐν οἴκῳ 

εἴρετο παῖδα, τὸν Ἐῤάδνα τέκοι. Φοίβου γὰρ αὐτὸν 

' φᾶ γεγάκειν 
, ν᾿ » 2.» ΄ ᾽ 

πατρός, περὶ θνατῶν δ᾽ ἔσεσθαι μάντιν ἐπιχθο- 

γίοις 

ἔξοχον, οὐδὲ ποτ᾽ ἐκλείψειν γενεάν. 
τι » ἊΝ Ξ Α ν Ψ ἈΝ ᾽ -Ὁ- 

ὡς ἄρα μάνυε; τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι 
ΠῚ - »ν »"Ὕ» , ᾽ ᾿ οὔτ᾽ ἰδεῖν εὔχοντο πεμπταῖον γεγεναμένον. ἀλλὰ 

κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ βατίᾳ τ᾽ ἐν ἀπειράτῳ, 
» "» . , ᾽ » Ω 

ἴων ἕανθαῖσι καὶ παμπορφύροις ἀκτῖσι βεβρεγμέ- 

νος ἁβρὸν ; 

σῶμα" τὸ καὶ κατεφάμιξεν καλεῖσθαί νιν χρόνῳ 

σύμπαντι μάτηρ 
Δ᾽ φὸν δι Χ ᾿ ἱ - »} ᾿ τοῦτ᾽ ὄνυμ᾽ ἀθάνατον" 'τερπνᾶς δ᾽ ἐπεὶ χρυσοστε- 

φάνοιο λάβεν 

καρπὸν Ἥβας, ᾿Αλφεῷ μέσσῳ καταβὰς ἐκάλεσσε 

Ποσειδᾶν᾽ εὐρυβίαν, 

ὃν πρόγονον, καὶ τοξοφόρον Δάλου θεοδμάτας 

σκοπόν, 
᾽ ᾽ -" " 

αἰτέων λαοτρόφον τιμάν τιν᾽ ἑᾷ κεφαλᾷ, 
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νυκτὸς ὑπαίθριος. ἀντεφθέγξατο δ᾽ ἀρτιεπὴς 

πατρία ὄσσα, μετάλλασέν τέ νιν" ἴΟρσο, τέκνον, 

δεῦρο πάγκοινον ἐς χώραν ἴμεν φάμας ὄπισθεν. 

Οἴψηιρ. γι. γ. 839-602. 

ΟΧΧΠΙ͂Ι. 

“Τιυοσαΐίοη, 9 ἐδ6 176. 

ῬΥΣΈΕΑ φόρμιγξ, ᾿Απόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων 

σύνδικον Μοισᾶν κτέανον᾽ τᾶς ἀκούει μὲν βά- 
᾽ " ᾽ “ν 

σις, ἀγλαΐας ἀρχά, 

πείθονται δ᾽ ἀοιδοὶ σάμασιν, 

ἀγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς 

ἐλελιζομένα. 

καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις 
᾽ ΄ ᾿ «“ δ 25. ἧς ΄ "Ἢ ᾽ ΄ 
ἀενάου πυρός. εὕδει δ᾽ ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός, 

ὠκεῖαν πτέρυγ᾽ ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις, 

ἀρχὸς οἰωνῶν, κελαινῶπιν δ᾽ ἐπί οἱ νεφέλαν 

ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων ἁδὺ κλαΐστρον, κατέχευας" 

ὁ δὲ κνώσσων 

ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ, τεαῖς 

ῥιπαῖσι κατασχόμενος. καὶ γὰρ βιατὰς Ἀρης, τρα- 

χεῖαν ἄνευθε λιπὼν 

ἐγχέων ἀκμάν, ἰαίνει καρδίαν 
’ -" " 3 , , ᾿ , 

κώματι, κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας, ἀμφί 

τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν. 
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ὕσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεὺς, ἀτύζονται βοὰν 

Πιερίδων ἀΐοντα, γᾶν τε καὶ πόντον κατ᾽ ἀμαι- 

μάκετον, 

ὕς τ᾽ ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, θεῶν πολέμιος, 

Τυφὼς ἑκατοντακάρανος" τόν ποτε 

Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον" νῦν γε μὰν 

ταί θ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι 

Σικελία τ᾽ αὐτοῦ πιέζει στέρνα λαχνάεντα" κίων 

δ᾽ οὐρανία συνέχει, 

νιφόεσσ᾽ Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιθήνα" 

τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται 

ἐκ μυχῶν παγαί: ποταμοὶ δ᾽ ἁμέραισιν μὲν προ- 

χέοντι ῥόον καπνοῦ 

αἴθων᾽" ἀλλ᾽ ἐν ὄρφναισιν πέτρας 

φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει πόν- 

του πλάκα σὺν πατάγῳ. 

κεῖνο δ᾽ ᾿Αφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν 

δεινοτάτους ἀναπέμπει' τέρας μὲν θαυμάσιον προ- 

σιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παριόντων ἀκοῦσαι, 

οἷον Αἴτνας ἐν μελαμφύλλοις δέδεται κορυφαῖς 

καὶ πέδῳ, στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ᾽ ἅπαν νῶτον πο- 

τικεκλιμένον κεντεῖ. 

Ργίμ. τ, ν. 1.28, 
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ΟΧΧΙΤν. 

«Αἀἀριοηίζίοης αὐγοδϑοα ἰο ΠΊογο. 

Κ ΑἹΡΟΝ εἰ φθέγξαιο, πολλῶν πείρατα συντανΐύ-. 

σαις 
᾽ - ΄ .« “» ᾽ ᾿Α ᾽ ᾿ ἐν βραχεῖ, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων, ἀπὸ 

. ’ ᾽ 

γὰρ κόρος ἀμβλύνει 
; ν᾿ , , κ 

αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας" 

ἀστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει μάλιστ᾽ 

ἐσλοῖσιν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις. 

ἀλλ᾽ ὅμως, κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος, 
᾿Ὶ , ἢ ’, Υ ͵ , Ἂ 

μὴ παρίει καλά. νώμα δικαίῳ πηδαλίῳ στρατόν 

ἀψευδεῖ δὲ πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν. 
δ ᾿ “ “ » 

εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει, μέγα τοι φέρεται 

παρ σέθεν" πολλῶν ταμίας ἐσσί" πολλοὶ μάρτυρες 

ἀμφοτέροις πιστοί. 
᾽ »" ΄ ᾽ ἢ , εὐανθεῖ δ᾽ ἐν ὀργᾷ παρμένων, 
» "» ᾽ " ς »" Ὶ , ε , εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν, μὴ κάμνε 

λίαν δαπάναις" 
, ᾿ ᾽ γ΄ ; ᾽ ιἢ 

ἐξίει δ᾽ ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ 

ἱστίον ἀνεμόεν. μὴ δολωθῇς, ὦ φίλος, ἐὐτραπέλοις 

κέρδεσσ᾽" ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας 

οἷον ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει 

καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς" οὐ φθίνει Κροίσου φιλό- 

φρων ἀρετά. 

τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρα νηλέα νόον 

ἐχθρὰ Φάλαριν κατέχει παντῶ φάτις, 
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᾽ μ“ , «ε ’ , οὐδέ μιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι κοινωνίαν 

᾿ “4 νΝ4 3 

μαλθακὰν παίδων ὀάροισι δέκονται. 

τὸ δὲ παθεῖν εὖ πρῶτον ἀέθλων" εὖ δ᾽ ἀκούειν δευ- 
, ἂν 12 , λυ τον τέρα μοῖρ᾽" ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀνὴρ 

ὃς ἂν ἐγκύρσῃ, καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται. 

ν. 81-100. 

ΟΧΧΥ. 

7116 Αγροπαιιί5. 

ΕἘΜΠΕῈ δ᾽ Ἑρμᾶς χρυσόρατις διδύμους υἱοὺς 

ἐπ᾿ ἄτρυτον πόνον 

τὸν μὲν ᾿Πχίονα, κεχλάδοντας ἥβᾳ, τὸν δ᾽ [Ἔρυτον. 

ταχέως δ᾽ 

ἀμφὶ Παγγαίου θέμεθλα ναιετάοντες ἔβαν" 

καὶ γὰρ ἑκὼν θυμῷ γελανεῖ θᾶσσον ἔντυνεν βασι- 

λεὺς ἀνέμων 

Ζήταν Κάλαΐν τε πατὴρ Βορέας, ἄνδρας πτεροῖσιν 

νῶτα πεφρίκοντας ἄμφω πορφυρέοις. ὶ 

τὸν δὲ παμπειθῆ γλυκὺν ἡμιθέοισιν πόθον ἔνδαιεν 

Ἥρα 

ναὸς ᾿Αργοῦς, μὴ τινα λειπόμενον 

τὰν ἀκίνδυνον παρὰ ματρὶ μένειν αἰῶνα πέσσοντ᾽, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ θανάτῳ 

φάρμακον κάλλιστον ἑῶς ἀρετᾶς ἅλιξιν εὑρέσθαι 

σὺν ἄλλοις. 

ἐς δ᾽ ᾿Ιαωλκὸν ἐπεὶ κατέβα ναυτᾶν ἄωτος, 
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λέξατο πάντας ἐπαινῆσαις ᾿Ιάσων. καί ῥά οἱ 

μάντις ὀρνίχεσσι καὶ κλάροισι θεοπροπέων ἱεροῖς 

Ἰμόψος ἄμβασε στρατὸν πρόφρων. ἐπεὶ δ᾽ ἐμβόλον 

κρέμασαν ἀγκύρας ὕπερθεν, 

χρυσέαν χείρεσσι λαβὼν φιάλαν 

ἀρχὸς ἐν πρύμνᾳ πατέρ᾽ Οὐρανιδᾶν ἐγχεικέραυνον 

Ζῆνα, καὶ ὠκυπόρους 

κυμάτων ῥιπὰς ἀνέμων τ᾽ ἐκάλει, νύκτας τε καὶ 

πόντουφκελεύθους 
»Ἤ ; 9 » ν ΄ ’ - Φ 

ἄματά τ᾽ εὔφρονα καὶ φιλίαν νόστοιο μοῖραν 
᾽ , , Ἐν » .. - » 
ἐκ νεφέων δὲ οἱ ἀντάῦσε βροντᾶς αἴσιον 

φθέγμα" λαμπραὶ δ᾽ ἦλθον ἀκτῖνες στεροπᾶς ἀπο- 

ρηγνύμεναι. 
᾽ .} .“ » -»" ἊΝ ἀμπνοὰν δ᾽ ἥρωες ἔστασαν θεοῦ σάμασιν 

πιθόμενοι' κάρυξε δ᾽ αὐτοῖς 
Ἴ -" ’ ’ «- , ᾽ ΄ ᾽ 

ἐμβαλεῖν κώπαισι τερασκόπος ἁδείας ἐνίπτων ἐλ- 

πίδας" 

εἰρεσία δ᾽ ὑπεχώρησεν ταχειᾶν ἐκ παλαμᾶν ἄκορος. 
μ᾿ Ἂ Ἂ ι Ε ΕΣ 

᾿Αλλ’ ὅτ᾽ Αἰήτας ἀδαμάντινον ἐν μέσσοις ἄροτρον 

σκίμψατο 

καὶ βόας, οἱ φλόγ᾽ ἀπὸ ἕανθῶν γενύων πνέον καιο- 

μένοιο πυρός, 

χαλκέαις δ᾽ ὁπλαῖς ἀράσσεσκον χθόν᾽ ἀμειβόμενοι" 

τοὺς ἀγαγὼν ζεύγλᾳ πέλασσεν μοῦνος. ὀρθὰς δ᾽ αὔ- 

λακας ἐντανύσαις 

ἤλαυν᾽, ἀνὰ βωλακίας δ᾽ ὀρόγυιαν σχίζε νῶτον 

γῆς. ἔειπεν δ᾽ ὧδε" 'Ῥοῦτ᾽ ἔργον βασιλεύς, 



ΡΙΝΡΑΕ. 149 

ὅστις ἄρχει ναός, ἐμοὶ τελέσαις ἄφθιτον στρωμνὰν 

ἀγέσθω, 

κῶας αἰγλᾶεν χρυσέῳ θυσάνῳ. 

ὡς ἄρ᾽ αὐδάσαντος ἀπὸ κρόκεον ῥίψαις ᾿Ιάσων εἷμα 

θεῷ πίσυνος 

εἴχετ᾽ ἔργου" πῦρ δὲ νιν οὐκ ἐόλει παμφαρμάκου 

ἕξείνας ἐφετμαῖς. 

σπασσάμενος δ᾽ ἄροτρον, βοέους δήσαις ἀνάγκας 

ἔντεσιν αὐχένας ἐμβάλλων τ’ ἐριπλεύρῳ φυᾷ 

κέντρον αἰανὲς βιατὰς ἐξεπόνασ᾽ ἐπιτακτὸν ἀνὴρ 

μέτρον. ἴυξεν δ᾽ ἀφωνήτῳ περ ἔμπας ἄχει 

δύνασιν Αἰήτας ἀγασθείς. 

Ῥγίμ. τν. ν. 178-202 : 224-258 

ΟΧΧΥΙ. 

Πιξιγγαηπιδῖο ΥαρΡιθΊΐ. 

ΔΕΤ’ ἐν χορόν, ᾿Ολύμπιοι, 
»ν , “ “ ’ 

ἔπι τε κλυτὰν πέμπετε χάριν, θεοί, 

πολύβατον οἵτ᾽ ἄστεος ὀμφαλὸν θυόεντα ᾿ 

ἐν ταῖς ἱεραῖς ᾿Αθάναις 

οἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ᾽ εὐκλέ᾽ ἀγοράν" 

ἰοδετᾶν λάχετε στεφάνων 

τὰν ἐαρίδρεπτον λοιβάν, Διόθεν τέ με σὺν ᾿Αγλαΐᾳ 

ἴδετε πορευθέντ᾽ ἐς ἀοιδὰν δεύτερον 
δοῦν . ᾿ ᾿ 
ἐπὶ τὸν κισσοδέταν θεόν, 

τὸν Βρόμιον, τὸν ᾿Εριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν. 

γόνον ὑπάτων μὲν πατέρων μελπέμεν 
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γυναικῶν τε Καδμειᾶν ἔμολον. 

Ἔν ᾿Αργείᾳ Νεμέᾳ μάντιν οὐ λανθάνει 

φοινικοεάνων ὁπότ᾽ οἰχθέντος Ὡρᾶν θαλάμου 
» ᾿ "ἢ » : ’ εὔοδμον ἐπαΐωσιν ἔαρ φυτὰ νεκτάρεα. 

τότε βάλλεται, 
ΕΣ ΤΥ Π , , ᾽ ᾿ τότ᾽ ἐπ’ ἀμβρόταν χέρσον ἐραταὶ 

᾿» Ψ, ΦῸΡ, ’ ’ ἴων φόβαι ῥόδα τε κόμαισι μίγνυται, 

ἀχεῖ τ᾽ ὀμφαὶ μελέων σὺν αὐλοῖς, 
᾽ -" ’ « ’ , 

ἀχεῖ τε Σεμέλαν ἑλικάμπυκα χοροί. 

ΟΧΧΥΙΙ. 

Οη αἡ Ἐοϊΐρϑο οὶ ἔδιο ϑιμι. 

εν ᾿Αελίου, τί πολύσκοπ᾽ ἐμήσω, ἐμῶν μᾶ- 

τερ ὀμμάτων, 

ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον, 

ἔθηκας ἀμάχανον ἰσχὺν 
Ψ, ᾽ ’ . ᾽ , « ἢ 

ποταίνιον ἀνδράσιν" ἐυσωπίας ὁδὸν 

λίπες, σκότου ἀτραπὸν ἐσσυμένα 

ἐλᾶν τι νεώτερον ἢ πάρος. 

ἀλλά σε πρὸς Διὸς ἵππους τε θοὰς ἱκετεύω, 
᾽ 4  ὉῚ ’ ’ ’ Ψ ’ ἐν ἀπήμον᾽ ἐς οἷμόν τινα τράποιο Θήβαις, ὦ πότνια, πάγ- 

κοινον τέρας. 

πολέμου δ᾽ εἰ σᾶμα φέρεις τινὸς, ἢ 

καρποῦ φθίσιν, ἢ νιφετοῦ σθένος 
« , -. , :} “ 

ὑπέρφατον, ἢ στάσιν οὐλομέναν, 

ἢ πόντου κενέωσιν ἀνὰ πέδον, 
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ἢ παγετὸν χθονός; ἢ νότιον θέρος 
.“ ’ ’ ὕδατι ζακότῳ διερόν, 

ἢ γαῖαν κατακλύσαισα θήσεις 

ἀνδρῶν νέον ἐξ ἀρχᾶς γένος 

ὀλοφύρομαι οὐδὲν ὕ τι 

πάντων μέτα πείσομαι. 

ΟΧΧΥΤΙΙ. 

Τγαρηιοηΐ ζγοηι ἐδι6 1)1γ7ρ65. 

αὶ Ῥιοὺς, λάμπει μὲν μένος ἀελίου τὰν ἐνθάδε 

νύκτα κάτω 

φοινικορόδοις τ᾽ ἐνὶ λειμώνεσσι προάστιον αὐτῶν 

καὶ λιβάνῳ σκιαρὸν καὶ χρυσέοις καρποῖς βεβριθός. 

καὶ τοὶ μὲν ἵπποις γυμνασίοις τε, τοὶ δὲ πεσσοῖς, 
, , , . μ ᾽ 

τοὶ δὲ φορμίγγεσσι τέρπονται, παρὰ δὲ σφισιν εὐαν- 

θὴς ἅπας τέθαλεν ὀλβος" 

ὀδμὰ δ᾽ ἐρατὸν κατὰ χῶρον κίδναται 
» »"» , [ ᾿ -" » -»Ὕ 

αἰεὶ θύα μιγνύντων πυρὶ τηλεφανεῖ παντοῖα θεῶν 

ἐπὶ βωμοῖς. 
ὃ 

ΤΙΜΟΟΒΕΟΝ ΟΕ ΒΗΟΘΕΞ. 

ΟΧΧΙΧ. ᾿ 

Πηυοοίϊυο αραϊηδὲ Τ]οηνδέοοἶο8. 

Λ ΛΛ’ εἰ τύγε Παυσανίαν ἢ καὶ τύγε Ξάνθιπ- 

πον αἰνέεις 

ἢ τύγε Λευτυχίδαν, ἐγὼ δ᾽ ᾿Αριστείδαν ἐπαινέω 
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ἄνδρ᾽ ἱερᾶν ἀπ᾽ ᾿Αθανᾶν 

ἐλθεῖν ἕνα λῷῴῷστον, ἐπεὶ Θεμιστοκλῆ᾽ ἤχθαρε Λατώ, 

ψεύσταν, ἄδικον, προδόταν, ὃς Τιμοκρέοντα 
-" γ ἢ 9 ᾽ ΄ "Ὅ }] Ε ξεῖνον ἐόντ᾽ ἀργυρίοισι κυβαλικοῖσι πεισθεὶς οὐ κα- 

τᾶγεν 

ἐς πατρίδ᾽ Ιάλυσον, λαβὼν δὲ 

τρί᾽ ἀργύρου τάλαντ᾽ ἔβα πλέων εἰς ὄλεθρον, 
᾿ " , ᾽ Ἂν ἶ 5», ἃ , ᾿ . 

τοὺς μὲν κατώγων ἀδίκως, τοὺς δ᾽ ἐκδιώκων, τοὺς δὲ 

καίνων, 
᾽ ΄ ι : ᾿ 

ἀργυρίων ὑπόπλεως" 

Ἰσθμοῖ δὲ πανδόκευε γλοιῶς ψυχρὰ κρέα παρέχων" 
« ΟΝ » Α [4 , , οἱ δ᾽ ἤσθιον κηὔχοντο μὴ ὥραν Θεμιστοκλέους γενέ- 

σθαι. 

ΞΚΟΙΙΑ. 

ΟΧΧΧ. 

Ῥοαϊίλι. 

ΦΕΛῈΝ σ᾽, ὦ τυφλὲ Πλοῦτε, μήτε γῇ μήτ᾽ 

ἐν θαλάσσῃ μήτ᾽ ἐν ἠπείρῳ φανῆμεν, 

ἀλλὰ Τάρταρόν τε ναίειν κἀχέροντα. διὰ σὲ γὰρ 
, δ᾽ ἃ ᾽ ’ ,ὔ 

παντ ἐσ Τ᾽ ἔν ἀνθρώποις κακᾶας- 
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ΟΧΧΣΙ. 

Ἡραϊῃ. 

ΓΙΕΙΑ, πρεσβίστα μακάρων, μετὰ σεῦ ναίοιμι 

τὸ λειπόμενον 

βιοτᾶς, σὺ δὲ μοι πρόφρων σύνοικος εἴης" 

εἰ γάρ τις ἢ πλούτου χάρις ἢ τεκέων, 

ἢ τᾶς ἰσοδαίμονος ἀνθρώποις βασιληΐδος ἀρχᾶς, ἢ 

πόθων, 

οὺς κρυφίοις ᾿Αφροδίτας ἄρκυσιν θηρεύομεν, 

ἢ εἴ τις ἄλλα θεόθεν ἀνθρώποισι τέρψις ἢ πόνων 

ἀμπνοὰ πέφανται, 

μετά σεῖο, μάκαιρ᾽ Ὑγίεια, 

τέθαλε πάντα καὶ λάμπει Χαρίτων ἔαρι, 

σέθεν δὲ χωρὶς οὔτις εὐδαίμων ἔφυ. 

ἈΈΤΙΡΗΒΟΝ ΟΕ ΒΙΟΥΟΝ. 

ΟΧΧΧΊΙ. 

ΤῚΪ τυνοαΐι πῖν διυογαὶ ἔνι πεν γέ δοιρὶ. 

ΕΝ μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω, 

ὥσπερ ᾿Αρμόδιος κ᾽ ᾿Δριστογείτων, 

ὕτε τὸν τύραννον κτανέτην, 

ἰσονόμους τ᾽ ᾿Αθήνας ἐποιησάτην. 
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Φίλταθ᾽ “Αρμόδι᾽, οὔ τί που τέθνηκας, 

νήσοις δ᾽ ἐν μακάρων σέ φασιν εἶναι, 

ἵνα περ ποδώκης ᾿Αχιλεύς, 

Τυδεΐδην τέ φασιν ἐσθλὸν Διομήδεα. 

Ἔν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω, 

ὥσπερ ἱΔρμόδιος κ᾽ ᾿Αριστογείτων, 

ὕτ᾽ ᾿Αθηναίης ἐν θυσίαις 

ἄνδρα τύραννον Ἵππαρχον ἐκαινέτην. 

Αἰεὶ σφῷν κλέος ἔσσεται κατ᾽ αἶαν, 

Φίλταθ᾽ ᾿Αρμόδιος κ᾽ ᾿Αριστογείτων, 

ὕτι τὸν τύραννον κταγνέτην, 
2 ; ᾽ 9 “, ᾽ Ψ. ἰσονόμους τ᾽ ᾿Αθήνας ἐποιησάτην. 

ΟΑΛΙΧΑΒΤΕΛΤΙΒ. 

ΟΧΧΧΊΠΙ, 

1Θ0᾽ ἐξῆν ὁποῖός τις ἦν ἕκαστος 

τὸ στῆθος διελόντ᾽, ἔπειτα τὸν νοῦν 

ἐσιδόντα, κλείσαντα πάλιν, 

ἄνδρα φίλον νομίζειν ἀδόλῳ φρενί. 

ΟΧΧΧΙΨ. 

᾿ ρόμο λύρα καλὴ γενοίμην ἐλεφαντίνη, 

καί με καλοὶ παῖδες φέροιεν Διονύσιον ἐς χορόν. 

Εἴθ’ ἄπυρον καλὸν γενοίμην μέγα χρυσίον, 

καί με καλὴ γυνὴ φοροίη καθαρὸν θεμένη νόον. 
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ΟΧΧΧΥ. 

Τὴ ϑοιίαίογ᾽ 5 Ἡγοαίίῃ. 

᾿αμὰΝ μοι πλοῦτος μέγας δόρυ καὶ ξίφος 

καὶ τὸ καλὸν λαισήϊον, πρόβλημα χρωτός. 

τούτῳ γὰρ ἀρῶ, τούτῳ θερίζω, 

τούτῳ πατέω τὸν ἁδὺν οἶνον ἀπ᾽ ἀμπέλω-" 

τούτῳ δεσπότας μνοίας κέκλημαι. 

Τοὶ δὲ μὴ τολμῶντ᾽ ἔχειν δόρυ καὶ ξίφος 

καὶ τὸ καλὸν λαισήϊον, πρόβλημα χρωτός, 

πάντες γόνυ πεπτηῶτες ἀμὸν 

προσκυνεῦντί μὲ δεσπόταν 

καὶ μέγαν βασιλέα φωνέοντες. 

ΗΥΎΒΒΙΛΒ ΤῊΕ ΟΕΕΤΑΝ. 

ΟΧΧΧΥΙ. 

ΛΕῚ μύλα ἄλει: 

καὶ γὰρ Πιττακὸς ἄλει, 

μεγάλας Μιτυλάνας βασιλεύων. 

ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. 

Τὴ6 ϑοηρ 9 ἐδι6 ϑισαίϊοιυ. 

ΛΘθ᾽, ἦλθε χελιδών, 

καλὰς ὧρας ἄγουσα, 
Ἁ ᾽ [4 

καλοὺς ἐνιαυτούς, 

ἐπὶ γαστέρα λευκά, 

ἐπὶ νῶτα μέλαινα.--- 
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παλάθαν σὺ προκύκλει 

ἐκ πίονος οἴκου, 

οἴνου τε δέπαστρον, 

τυρῶν τε κάνυστρον" 

καὶ πύρνα χελιδών 

καὶ λεκιθίταν 

οὐκ ἀπωθεῖται. πότερ᾽ ἀπίωμες, ἢ λαβώμεθα: 
᾽ , ’ ᾽ εὖ ’ ᾿ «ἃ 

εἰ μέν τι δώσεις" εἰ δὲ μή, οὐκ ἐάσομεν, 
μὴ Ἂ “ , μὴ ᾽ “ 

ἢ τὰν θύραν φέρωμες ἢ τοὐπέρθυρον, 

ἢ τὰν γυναῖκα τὰν ἔσω καθημέναν᾽" 

μικρὰ μέν ἐστι, ῥᾳδίως μιν οἴσομεν" 
Ἅ }Ὶ , Γ ἂν δὲ φέρῃς τι, 

’ Ὡ “ 

μέγα δή τι φέροιο. 
» ᾽ » ᾿ 2 ’ ὃ 

ἄνοιγ᾽, ἄνοιγε τὰν θύραν χελιδόνι 

οὐ γὰρ γέροντές ἐσμεν, ἀλλὰ παιδία. 



Στὰ νυ χν. ἽΝ 
ἰῷ ὍΣ: Ἡ 

ΒΟΟΚ 1Γ. 

ἘΠ Ὁ ΠΝΠΑ ΜΕ 

ΤΆΛΟΙΟ ῬΟΕΤΞ. 

ΔΕΒΟΗΥ,ΌΞ. 

ΟΧΧΧΥΤΙΠ. 

Ῥργοπιοίμοιις Βοιιρ. 

ΔΙΟΣ αἰθὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαΐ, 

ποταμῶν τε πηγαί, ποντίων τε κυμάτων 

ἀνήριθμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ; 
Ἁ " ᾿ ; « ’ “" 

καὶ τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ" 

ἴδεσθέ μ᾽, οἷα πρὸς θεῶν πάσχω θεός. 

δέρχθηθ᾽ οἵαις αἰκίαισιν 

διακναιόμενος τὸν μυριετῆ 
; :) ’ ; 5)» , 

χρόνον ἀθλεύσω. τοιόνδ᾽ ὁ νέος 
᾿ ᾿ ᾽ ὦ ἀκ’ οἷς " ταγὸς μακάρων ἐξηῦρ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ 

δεσμὸν ἀεικῆ. 



158 ΑΝΤΗΟΣΟΟΙ͂Α ασΠΒΑ4ΕΟ6Α. 

φεῦ φεῦ" τὸ παρόν, τό τ᾽ ἐπερχόμενον 

πῆμα στενάχω, πῆ ποτε μόχθων 

χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 

καίτοι τί φημι; πάντα προὐξεπίσταμαι 

σκεθρῶς τὰ μέλλοντ᾽, οὐδὲ μοι ποταίνιον 

πῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει: τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 
-τ , ε τον ’ » «' 

αἷσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα, γιγνώσκονθ᾽ ὅτι 
᾿ - ᾽ ’ » .. » , 

τὸ τῆς ᾿Ανάγκης ἔστ᾽ ἀδήριτον σθένος. 
᾽ ᾽ » -" » Α -Ὁ [4 

ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 
ἌΓ, , ’ , ᾽ὔ -Ὕ» εἹ , οἷόν τέ μοι τάσδ᾽ ἐστί. θνητοῖς γὰρ γέρα 

᾿ ᾽ ’ὕ -" 9 γ “ ’ ΡΞ 

πορὼν ἀνάγκαις ταῖσδ’ ἐνέζευγμαι τάλας 
»ν» Α »" εΥ ναρθηκοπλήρωτον δὲ θηρῶμαι πυρὸς 

πηγὴν κλοπαίαν, ἣ διδάσκαλος τέχνης 

πάσης βροτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πόρος. 

τοιάσδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω, 

ὑπαίθριος δεσμοῖς πεπασσαλευμένος. 

ἄ ἃ, ἔα ἔα. 
, 7 ΄ ’ ᾽ ᾿ ’ ᾽ ᾽ ’ τίς ἀχώ, τίς ὀδμὰ προσέπτα μ᾽ ἀφεγγῆς, 

θεόσυτος; ἢ βρότειος, ἢ κεκραμένη ; 

ἵκετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον 

πόνων ἐμῶν θεωρός, ἢ τί δὴ θέλων ; 

ὁρᾶτε δεσμώτην με δύσποτμον θεόν, 

τὸν Διὸς ἐχθρόν, τὸν πᾶσι θεοῖς 

δι ἀπεχθείας ἐλθόνθ᾽, ὁπόσοι 

τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, 

διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 
“ - ͵ ᾽ ἊΝ ΄ “ 

φεῦ φεὺυ, τι ποτ αὖ κινάθισμα κλύω 

πέλας οἰωνῶν ; αἰθὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς 



ΤΡ: 

ἘΡ. 

ΑΔΕΘΒΘΟΗΥΣΙ τ δ. 

πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει. 

πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 

88-127. 

ΟΧΧΧΙΧ, 

ῬΡγοριοίϊοιιδ. Πογηιο5. Ολογη. 

ὑπ τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας 

ὅδ᾽ ἐθώυξεν" πάσχειν δὲ κακῶς 

ἐχθρὸν ὑπ᾽ ἐχθρῶν οὐδὲν ἀεικές. 
Α ἥ. ἃ, ἃ Δ ὟΝ Α ε , } 

πρὸς ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥιπτέσθω μὲν 

πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος, αἰθὴρ δ᾽ 

ἐρεθιζέσθω βροντῇ σφακέλῳ τ᾽ 
᾽ , ἦτ 18 , ἈΠ , ᾿ ἀγρίων ἀνέμων" χθόνα δ᾽ ἐκ πυθμένων 

αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα κραδαίνοι, 

κῦμα δὲ πόντου τραχεῖ ῥοθίῳ 

ξυγχώσειεν τῶν τ᾽ οὐρανίων 
» ᾿' »ν Α ἄστρων διόδους" ἔς τε κελαινὸν 

Τάρταρον ἄρδην ῥίψειε δέμας 

τοὐμὸν ἀνάγκης στερραῖς δίναις ᾿ 

πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ θανατώσει. 
Γ᾿ “ -" ’ 

τοιάδε μέντοι τῶν φρενοπλήκτων 
[, )»ν ΞἊΨ ΝΑῚ ᾽ - 

βουλεύματ᾽ ἔπη τ᾽ ἐστὶν ἀκοῦσαι. 
, ᾿ ᾽ , ᾿ , τί γὰρ ἐλλείπει μὴ παραπαίειν 

ἡ τοῦδε τύχη, τί χαλᾷ μανιῶν: 
᾽  “« « - ω αἱ «ἃ , 
ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἱ πημοσύναις 

ξυγκάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 

μετά ποι χωρεῖτ᾽ ἐκ τῶνδε θοῶς, 

μὴ φρένας ὑμῶν ἠλιθιώσῃ 

βροντῆς ωὐκημ᾽ ἀτέραμνον. 
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ΧΟ. ἄλλο τι φώνει καὶ παραμυθοῦ μ᾽ 
« . , ε 7 ᾿ , ὅτι καὶ πείσεις" οὐ γὰρ δή που 

τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 

πῶς με κελεύεις κακότητ᾽ ἀσκεῖν : 

μετὰ τοῦδ᾽ ὅτι χρὴ πάσχειν ἐθέλω" 

“τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαθον. 

κοὐκ ἔστι νόσος 

τῆσδ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 

ἘΡ. ἀλλ᾽ οὖν μέμνησθ᾽ ἁγὼ προλέγω" 
, με » -»" 

μηδὲ πρὸς ἄτης θηραθεῖσαι 

μέμψησθε τύχην, μηδὲ ποτ᾽ εἴπηθ᾽ 

ὡς Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοπτον 

πῆμ᾽ εἰσέβαλεν" μὴ δῆτ᾽, αὐταὶ δ᾽ 

ὑμᾶς αὐτάς" εἰδυῖαι γὰρ 

κοὐκ ἐξαίφνης οὐδὲ λαθραίως 

εἰς ἀπέραντον δίκτυον ἄτης 

ἐμπλεχθήσεσθ᾽ ὑπ᾽ ἀνοΐας. 

ΠΡ. καὶ μὴν ἔργῳ κοὐκ ἔτι μύθῳ 
, ’ 

χθὼν σεσάλευται" 

βρυχία δ᾽ ἠχὼ παραμυκᾶται 

βροντῆς, ἕλικες δ᾽ ἐκλάμπουσι 

στεροπῆς ζάπυροι, στρόμβοι δὲ κόνιν 

εἱλίσσουσι" σκιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων 
’ Ψ ᾽ » 

πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα 

στάσιν ἀντίπνουν ἀποδεικνύμενα" 
ἐ ; ᾽ " ’ 

ξυντετάρακται δ᾽ αἰθὴρ πόντῳ. 

τοιώδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥιπὴ Διόθεν 
2 ’ ΄ " 

τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 



ΑΣΒΘΟΗΥΣ ὕδ. ιό6ι 

ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας, ὦ πάντων 

αἰθὴρ κοινὸν φάος εἱλίσσων, 

ἐσοβᾷς μ᾽ ὡς ἔκδικα πάσχῳ" 

1061-1114. 

ΟΧΙ,. 

Τλὸ Βαίίί6 97" δαϊαηιῖξ. 

ΠΕῚ γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα 

πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 

πρῶτον μὲν ἠχῇ κέλαδος Ἑλλήνων πάρα 

μολπηδὸν ηὐφήμησεν, ὄρθιον δ᾽ ἅμα 

ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 

ἠχώ" φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν 

γνώμης ἀποσφαλεῖσιν᾽ οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 

παιᾶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε, 

ἀλλ᾽ εἰς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ θράσει. 

σάλπιγξ δ᾽ ἀὐτῇ πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν᾽ 

εὐθὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ἕυνεμβολῇ . 

ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ κελεύσματος, 

θοῶς δὲ πάντες ἧσαν ἐκφανεῖς ἰδεῖν" 

τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὔτακτον κέρας 

ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δ᾽ ὁ πᾶς στόλος 

ἐπεξεχώρει, καὶ παρὴν ὁμοῦ κλύειν 

πολλὴν βοήν, Ὦ παῖδες ᾿Βλλήνων ἴτε, 

ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ 

παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, 

θήκας τε προγόνων" νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών; 

Μ 
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καὶ μὴν παρ᾽ ἡμῶν Περσίδος γλώσσης ῥόθος 

ὑπηντίαζε, κοὐκ ἔτ᾽ ἣν μέλλειν ἀκμή. : 

εὐθὺς δὲ ναῦς ἐν νηϊ χαλκήρη στόλον 

ἔπαισεν. ἦρξε δ᾽ ἐμβολῆς Ἑλληνικὴ 

ναῦς, κἀποθραύει πάντα Φοινίσσης νεὼς 

κόρυμβ᾽" ἐπ᾽ ἄλλην δ᾽ ἄλλος ἴθυνεν δόρυ. 

τά πρῶτα μὲν δὴ ῥεῦμα Περσικοῦ στρατοῦ 

ἀντεῖχεν" ὡς δὲ πλῆθος ἐν στενῷ νεῶν 

ἤθροιστ᾽, ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν, 

αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἐμβολαῖς χαλκοστόμοις 

παίοντ᾽ ἔθραυον πάντα κωπήρη στόλον, 

'Ἑλληνικαί τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως 

κύκλῳ πέριξ ἔθεινον" ὑπτιοῦτο δὲ 

σκάφη νεῶν, θάλασσα δ᾽. οὐκέτ᾽ ἣν ἰδεῖν, 

ναυαγίων πλήθουσα καὶ φόνου βροτῶν. 

ἀκταὶ δὲ νεκρῶν χοιράδες τ᾽ ἐπλήθυον. 

φυγῇ δ᾽ ἀκόσμως πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο, 

ὕσαιπερ ἦσαν βαρβάρου στρατεύματος. 

τοὶ δ᾽, ὥστε θύννους ἤ τιν᾽ ἰχθύων βόλον, 

ἀγαῖσι κωπῶν θραὐσμασίν τ᾽ ἐρειπίων , 

ἔπαιον, ἐρράχιζον οἰμωγὴ δ᾽ ὁμοῦ 

κωκύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἵλα, 

ἕως κελαινῆς νυκτὸς ὄμμ᾽ ἀφείλετο. 

κακῶν δὲ πλῆθος, οὐδ᾽ ἂν εἰ δέκ᾽ ἤματα 

στιχηγοροίην, οὐκ ἂν ἐκπλήσαιμί σοι" 

εὖ γὰρ τόδ᾽ ἴσθι, μηδάμ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ 

πλῆθος τοσουτάριθμον ἀνθρώπων θανεῖν. 

Ῥεγβαο, 888-48... 
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ΟΧΙ. 

«Ευὐοσαΐίοη ὃψ ΑΑἴοδδα 97 ἐϊ6 ΟΠοεί 9 Τ)αγίια. 

ΙΛΟῚ, κακῶν μὲν ὕστις ἔμπειρος κυρεῖ, 

ἐπίσταται βροτοῖσιν ὡς ὅταν κλύδων 

κακῶν ἐπέλθῃ, πάντα δειμαίνειν φιλεῖ" 

ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὐροῇ, πεποιθέναι 

τὸν αὐτὸν ἀεὶ δαίμον᾽ οὐριεῖν τύχης. 

ἐμοὶ γὰρ ἤδη πάντα μὲν φόβου πλέα 

ἐν ὄμμασιν τἀνταῖα φαίνεται θεῶν, 

βοᾷ δ᾽ ἐν ὠσὶ κέλαδος οὐ παιώνιος" 

τοία κακῶν ἔκπληξις ἐκφοβεῖ φρένας. 

τοιγὰρ κέλευθον τήνδ᾽ ἄνευ τ᾽ ὀχημάτων 

χλιδῆς τε τῆς πάροιθεν ἐκ δόμων πάλιν 

ἔστειλα, παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς 

φέρουσ᾽, ἅπερ νεκροῖσι μειλικτήρια, 

βοός τ᾽ ἀφ᾽ ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα, 

τῆς τ᾽ ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι, 

λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρθένου πηγῆς μέτα, 

ἀκήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο 

ποτόν, παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε" 

τῆς τ᾽ αἰὲν ἐν φύλλοισι θαλλούσης βίον 

ξανθῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, 

ἄνθη τε πλεκτά, παμφόρου γαίας τέκνα. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλοι, χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων 
" , ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τόν τε δαίμονα 
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Δαρεῖον ἀνακαλεῖσθε" γαπότους δ᾽ ἐγὼ 

τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις θεοῖς. 

000-024. 

ΟΧΙΠΙ, 

«Αηιρἠϊαγαιι. 

ΕΥ̓ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιθος βροτοῖς 

δίκαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεβεστέροις. 

ἐν παντὶ πράγει δ᾽ ἔσθ᾽ ὁμιλίας κακῆς 

κάκιον οὐδέν, καρπὸς οὐ κομιστέος. 

ἄτης ἄρουρα θάνατον ἐκκαρπίζεται. 

ἢ γὰρ ξυνεισβὰς πλοῖον εὐσεβὴς ἀνὴρ 

ναύταισι θερμοῖς καὶ πανουργίᾳ τινὶ 

ὄλωλεν ἀνδρῶν ξὺν θεοπτύστῳ γένει" 

ἢ ξὺν πολίταις ἀνδράσιν, δίκαιος ὦν, 

ἐχθροξένοις τε καὶ θεῶν ἀμνήμοσι, 

ταὐτοῦ κυρήσας ἐνδίκως ἀγρεύματος; 

πληγεὶς θεοῦ μάστιγι παγκοίνῳ ᾿δάμη. 

οὗτος δ᾽ ὁ μάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω, 

σώφρων, δίκαιος, ἀγαθός, εὐσεβὴς ἀνήρ, 

μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι συμμιγεὶς 

θρασυστόμοισιν ἀνδράσιν, βίᾳ φρενῶν 

τείνουσι πομπὴν, τὴν μακρὰν πόλιν μολεῖν 

Διὸς θέλοντος συγκαθελκυσθήσεται. 

δοκῶ μὲν οὖν σφε μηδὲ προσβαλεῖν πύλαις, 

οὐχ ὡς ἄθυμος, οὐδὲ λήματος κάκῃ, 



ΑΕΒΟΗΥΙσϑ. τός 

ἀλλ᾽ οἶδεν ὥς σφε χρὴ τελευτῆσαι μάχῃ, 

εἰ καρπὸς ἔσται θεσφάτοισι Λοξίου. 

716 ϑουοη αφαϊηϑὲ ΤἼεθε5, 595-014. 

ΟΧΙΜ,ΠΙ. 

Τρηϊρθηῖα. 

ΠΕῚ δὲ καὶ πικροῦ 

χείματος ἄλλο μῆχαρ 

βριθύτερον πρόμοισιν 

μάντις ἔκλαγξεν, προφέρων 

Αρτεμιν, ὥστε χθόνα βάκτροις ἐπικρούσαντας 

᾿Ατρείδας 

δάκρυ μὴ κατασχεῖν᾽--- 

ἄναξ δ᾽ ὁ πρέσβυς τόδ᾽ εἶπε φωνῶν" 

“ἐ Βαρεῖα μὲν κὴρ τὸ μὴ πιθέσθαι" 

βαρεῖα δ᾽, εἰ 

τέκνον δαΐξω, δόμων ἄγαλμα, 

μιαίνων παρθενοσφάγοισιν 

ῥείθροις πατρῴους χέρας βωμοῦ πέλας. 

τί τῶνδ᾽ ἄνευ κακῶν ; 

πῶς λιπόναυς γένωμαι, 

ξυμμαχίας ἁμαρτών ; 

παυσανέμου γὰρ θυσίας 

παρθενίου θ᾽ αἵματος ὀργᾷ περιόργως ἐπιθυμεῖν 

θέμις" 
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ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκας ἔδυ λέπαδνον, 

φρενὸς πνέων δυσσεβῆ τροπαίαν 

ἄναγνον, ἀνίερον, τόθεν 

τὸ παντότολμον φρονεῖν μετέγνω.--- 

βροτοῖς θρασύνει γὰρ αἰσχρόμητις 

τάλαινα παρακοπὰ πρωτοπήμων,--- 

ἔτλα δ᾽ οὖν θυτὴρ γενέσθαι θυγατρός, 

γυναικοποίνων πολέμων ἀρωγὰν, 

καὶ προτέλεια ναῶν. 

λιτὰς δὲ καὶ κληδόνας πατρῴους 
᾽ 72. ἈΧ »» , ’ ᾽ 

παρ᾽ οὐδὲν αἰῶνα παρθένειόν τ 

ἔθεντο φιλόμαχοι βραβῆς. 
4 ᾿; 9. ᾿Ὶ ᾽ ᾽ Α φράσεν δ᾽ ἀόζοις πατὴρ μετ᾽ εὐχὰν 

δίκαν χιμαίρας ὕπερθε βωμοῦ 

πέπλοισι περιπετῇ παντὶ θυμῷ 
-“ -" »ἢ , ᾿ 

προνωπῆ λαβεῖν ἀέρδην, στόματός 
“4 : -" 

τε καλλιπρῴρου φυλακὰν κατασχεῖν 

φθόγγον ἀραῖον οἴκοις 
, ω ΕῚ ᾽ ’ ’ 

βίᾳ χαλίνων τ᾽ ἀναύδῳ μένει. 

χρόκου βαφὰς δ᾽ ἐς πέδον χέουσα, 

ἔβαλλ᾽ ἕκαστον θυτήρων 

ἀπ᾽ ὄμματος βέλει φιλοίκτῳ, 
᾿ , ιν; ᾽ 8. [2 

πρέπουσά θ᾽ ὡς ἐν γραφαῖς, προσεννεέπειν 

θέλουσ᾽" ἐπεὶ πολλάκις 

πατρὸς κατ᾽ ἀνδρῶνας εὐτραπέζους 

ἔμελψεν, ἁγνᾷ δ᾽ ἀταύρωτος αὐδᾷ πατρὸς 

φίλου τριτόσπονδον εὔποτμον 

παιῶνα φίχως ἐτίμα. 

ΕΓ ν- 
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τὰ δ᾽ ἔνθεν οὔτ᾽ εἶδον οὔτ᾽ ἐννέπω" 

τέχναι δὲ Κάλχαντος οὐκ ἄκραντοι. 

«ἀφαπιοηιηοη, 191-240, 

ΟΧΙΨ. 

Ἡϑοΐρη. 

ΙΠΟΥΣΑ δ᾽ ἀστοῖσιν ἀσπίστορας 

κλόγνους τε καὶ λογχίμους ναυβάτας ὁπ- 

λισμοὺς, 

ἄγουσά τ᾽ ἀντίφερνον ᾿Ιλίῳ φθορὰν, 

βέβακεν ῥίμφα διὰ πυλᾶν, 

ἄτλητα τλᾶσα" πολλὰ δ᾽ ἔστενον 

τόδ᾽ ἐννέποντες δόμων προφῆται. 

““᾿Ιὦ, ἰὼ δῶμα, δῶμα καὶ πρόμοι, 

ἰὼ λέχος καὶ στίβοι φιλάνορες. 

πάρεστι σῖγ᾽, ἄτιμος ἀλλ᾽ ἀλοίδορος, 

ἄλγιστ᾽ ἀφειμέναν ἰδών. 

πόθῳ δ᾽ ὑπερποντίας 

φάσμα δόξει δόμων ἀνάσσειν" 

εὐμόρφων δὲ κολοσσῶν 

ἔχθεται χάρις ἀνδρί: 

ὀμμάτων δ᾽ ἐν ἀχηνίαι : ἔρρει πᾶσ᾽ ᾿Αφροδίτα. 

ὀνειρόφαντοι δὲ πενθήμονες 

πάρεισι δόξαι φέρουσαι χάριν ματαίαν. 

μάταν γάρ, εὖτ᾽ ἂν ἐσθλά τις δοκῶν ὁρᾶν, 

παραλλάξασα διὰ χερῶν 
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βέβακεν ὄψις οὐ μεθύστερον 

πτεροῖς ὀπαδοῖς ὕπνου κελεύθοις." 

. λὶ ᾽ὔ δ ει 9." , » 

τὰ μὲν κατ᾽ οἴκους ἐφ ἕστιας ἀχῆ 

ΣΎ: , 15 Ἵ ΒΞ 

τάδ᾽ ἐστί, καὶ τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα. 

τὸ πᾶν δ᾽ ἀπ᾽ αἴας Ἑλλάδος ἕξυνορμένοις 

πίνθεια τλησικάρδιος 

δόμων ἑκάστου πρέπει. 

πολλὰ γοῦν θιγγάνει πρὸς ἧπαρ" 

οὺς μὲν γάρ τις ἔπεμψεν 

οἶδεν, ἀντὶ δὲ φωτῶν 

΄ Α οἷ ᾽ « ’ ’ Ε} »" 

τεύχη καὶ σποδὸς εἰς ἑκάστου δόμους ἀφικνεῖται. 

« 
» ΓΙ 

»- 

ὁ χρυσαμοιβὸς δ᾽ "Ἄρης σωμάτων, 

καὶ ταλαντοῦχος ἐν μάχῃ δορός, 

πυρωθὲν ἐξ ᾿Ιλίου 

φίλοισι πέμπει βαρὺ 

ψῆγμα δυσδάκρυτον, ἀντ- 

ήἤνορος σποδοῦ γεμίζων λέβητας εὐθέτου. 

398-490. 

ΟΧΙ,Υ. 

Τλ}6 δϑλίριογθοῇι. 

ΩΣ κεδνὰ τοῖς κακοῖσι συμμίξω λέγων 

χειμῶν᾽ ᾿Αχαιοῖς οὐκ ἀμήνιτον θεῶν; 

ξυνώμοσαν γὰρ, ὄντες ἔχθιστοι τὸ πρὶν, 

Πῦρ καὶ Θάλασσα, καὶ τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην 

φθείροντε τὸν δύστηνον ᾿Αργείων στρατόν. 
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ἐν νυκτὶ δυσκύμαντα δ᾽ ὠρώρει κακά" 

ναῦς γὰρ πρὸς ἀλλήλαισι Θρῴκιαι πνοαὶ 

ἤρεικον" αἱ δὲ κεροτυπούμεναι βίᾳ 

χειμῶνι, τυφῶ ξὺν ζάλῃ τ᾽ ὀμβροκτύπῳ, 

ᾧχοντ᾽ ἄφαντοι ποιμένος κακοῦ στρόβῳ. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνῆλθε λαμπρὸν ἡλίου φάος 

ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς 

ἀνδρῶν ᾿Αχαιῶν ναυτικῶν τ᾽ ἐρειπίων. 

ἡμᾶς γε μὲν δὴ ναῦν τ᾽, ἀκήρατον σκάφος, 

ἤτοι τις ἐξέκλεψεν ἣ ̓ ᾽ξητί, σατο, 

θεός τις οὐκ ἄνθρωπος οἴακος θιγών. 

Τύχη δὲ σωτὴρ ναῦν θέλουσ᾽ ἐφέζετο, 

ὡς μήτ᾽ ἐν ὅρμῳ κύματος ζάλην ἔχειν, 

μήτ᾽ ἐξοκεῖλαι πρὸς κραταιλέων χθόνα. 

ἔπειτα δ᾽ ἅδην πόντιον πεφευγότες 

λευκὸν κατ᾽ ἦμαρ οὐ πεποιθότες τύχῃ 

ἐβουκολοῦμεν φροντίσιν νέον πάθος 

στρατοῦ καμόντος καὶ κακῶς σποδουμένου. 

θ6051:θ55. 

ΟΧΙΕΥ͂Ι. 

Οαεξεαπάγα. 

ἢ μωθεμ οἷον τὸ πῦρ᾽ ἐπέρχεται δὲ μοι. 

ὀτοτοῖ, Λύκει᾽ "Απολλον᾽ οἷ ἐγώ, ἐγώ. 

αὕτη δίπους λέαινα, συγκοιμωμένη 

λύκῳ, λέοντος εὐγενοῦς ἀπουσίᾳ, 
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κτενεῖ με τὴν τάλαιναν" ὡς δὲ φάρμακον 
τεύχουσα κἀμοῦ μισθὸν ἐνθήσειν κότῳ 

ἐπεύχεται, θήγουσα φωτὶ φάσγανον 

ἐμῆς ἀγωγῆς ἀντιτίσασθαι φόνον. 

τί δῆτ᾽ ἐμαυτῆς καταγέλωτ᾽ ἔχω τάδε 

καὶ σκῆπτρα καὶ μαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη ; 

σὲ μὲν πρὸ μοίρας τῆς ἐμῆς διαφθερῶ. 

ἴτ᾽ ἐς φθόρον πεσόντ᾽- ἄγ᾽ ὧδ᾽" ἅμ᾽ ἕψομαι. 

ἄλλην τιν᾽ ἄτην ἀντ᾽ ἐμοῦ πλουτίζετε. 

ἰδοὺ δ᾽, ᾿Απόλλων αὐτὸς ἐκδύων ἐμὲ 

χρηστηρίαν ἐσθῆτ᾽, ἐποπτεύσας δὲ με 

κἀν τοῖσδε κόσμοις καταγελωμένην μετὰ 

φίλων ὑπ᾽ ἐχθρῶν οὐ διχορρόπως μάτην. 

καλουμένη δὲ φοιτάς, ὡς ἀγύρτρια, 

πτωχὸς, τάλαινα, λιμοθνὴς ἠνεσχόμην. 

καὶ νῦν ὁ μάντις, μάντιν ἐκπράξας ἐμὲ, 

ἀπήγαγ᾽ ἐς τοιάσδε θανασίμους τύχας. 

βωμοῦ πατρῴου δ᾽ ἀντ᾽ ἐπίξηνον μένει, 

θερμῷ κοπείσης φοινίῳ προσφάγματι. 

οὐ μὴν ἄτιμοί γ᾽ ἐκ θεῶν τεθνήξομεν. 

ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, 

μητροκτόνον φίτυμα, ποινάτωρ πατρός" 

φυγὰς δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος 

κάτεισιν, ἄτας τάσδε θριγκώσων φίλοις" 

ὀμώμοται γὰρ ὅρκος ἐκ θεῶν μέγας, 

ἄξειν νιν ὑπτίασμα κειμένου πατρός. 

τί δῆτ᾽ ἐγὼ κάτοικος ὧδ᾽ ἀναστένω, 

ἐπεὶ τὸ πρῶτον εἶδον ᾽Ιλίου πόλιν 
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ΧΟ. 

ΟΡ. 

ΧΟ. 

ὉΡ. 

ΧΟ 

ΟΡ 

ΑΔΕΒΟΕΥΣΙ σϑ. 

πράξασαν ὡς ἔπραξεν, οἱ δ᾽ εἶχον πόλιν, 
« ᾽ ’ φ -" ’΄ οὕτως ἀπαλλάσσουσιν ἐν θεῶν κρίσει: 

2 “ὦ ΄ ’ Α - 

ἰοῦσα πράξω, τλήσομαι τὸ κατθανεῖν. 

“Αἰδου πύλας δὲ τάσδ᾽ ἐγὼ προσεννέπω. 

ἐπεύχομαι δὲ καιρίας πληγῆς τυχεῖν, 
ε ᾽ [4 « » ᾽ , ὡς ἀσφάδαστος, αἱμάτων εὐθνησίμων 
; , » , ΓΦ. 

ἀπορρυέντων, ὄμμα συμβάλω τόδε. 

171 

1227-12θὅ. 

ΟΧΗΥΙΙ. 

716 ιρῖο5 ἀρρθαν ἰο Ογεϑίοδ. 

Ά ἿΑ. ὃμωαὶ γυναῖκες, αἵδε Τοργόνων δίκην 

φαιοχίτωνες καὶ πεπλεκτανημέναι 
" ’ ΜᾺ δ κ᾿ , 3. ᾽» 

πυκνοῖς δράκουσιν" οὐκ᾽ ἔτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγώ. 

τίνες σὲ δόξαι, φίλτατ᾽ ἀνθρώπων πατρί, 

στροβοῦσιν ; ἴσχε, μὴ φόβου, νικῶν πολύ. 

οὐκ εἰσὶ δόξαι τῶνδε πημάτων ἐμοί. 

σαφῶς γὰρ αἵδε μητρὸς ἔγκοτοι κύνες. 

ποταίνιον γὰρ αἷμά σοι χεροῖν ἔπι᾽ 

ἐκ τῶνδέ τοι ταραγμὸς ἐς φρένας πίτνει. 

ἄναξ "Απολλον, αἵδε πληθύουσι δή, 

κἀξ ὀμμάτων στάζουσιν αἷμα δυσφιλές. 

εἷς σοι καθαρμός. Λοξίου δὲ προσθιγὼν 

ἐλεύθερόν σε τῶνδε κημάτων κτίσει. 

ὑμεῖς μὲν οὐχ ὁρᾶτε τάσδ᾽, ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ" 
᾽ 2 ᾿ ἐλαύνομαι δέ, κοὺκ ἔτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγώ. 

Ολοερῖι. 1087-1051. 
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ΟΧΤΙΨ 11. 

Αἰἴλόπα ἵπυοῖοα Βίοδϑῖηρδ οη Αἰβθη5. 

ΧΘ.: ἱ Ἷ οὖν μ᾽ ἄνωγας τῇδ᾽ ἐφυμνῆσαι χθονί; 

ΑΘ. ὁποῖα νίκης μὴ κακῆς ἐπίσκοπα" 

καὶ ταῦτα γῆθεν, ἔκ τε ποντίας δρόσου, 

ἐξ οὐρανοῦ τε κἀνέμων ἀήματα 
γ ΄ , φι..Ψ , , . 

εὐηλίως πνέοντ᾽ ἐπιστείχειν χθόνα . 

καρπόν τε γαίας καὶ βοτῶν ἐπίρρυτον 

ἀστοῖσιν εὐθενοῦντα μὴ κάμνειν χρόνῳ, 

καὶ τῶν βροτείων σπερμάτων σωτηρίαν. 

τῶν δυσσεβούντων δ᾽ ἐκφορωτέρα πέλοις. 
’ ᾽ Ὶ ᾿ “ στέργω γάρ, ἀνδρὸς φιτυποίμενος δίκην, 

ΟἿ -» 2 - "] 2 ., “ τὸ τῶν δικαίων τῶνδ᾽ ἀπένθητον γένος. 
- » - ᾽ “ ᾿] , τοιαῦτα σοὔστι. τῶν ἀρειφάτων δ᾽ ἐγὼ 

πρεπτῶν ἀγώνων οὐκ ἀνέξομαι τὸ μὴ οὐ 
, δ᾽ ᾽ , ᾽ -» -" όλ, 

τήνδ᾽ ἀστύνικον ἐν βροτοῖς τιμᾶν πόλιν. 

Μπμηποηπῖαθ5, 802-875. 

ΟΧΙΙ͂Χ. 

Τγαρπιοηΐ Γ᾽ α ϑροθοὶ οΓ Δ ρλγοάϊίε. 

"Ὁ" μὲν ἁγνὸς οὐρανὸς τρῶσαι χθόνα, 

ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν. 

ὄμβρος δ᾽ ἀπ’ εὐνάεντος οὐρανοῦ πεσὼν 

ἔκυσε γαῖαν" ἡ δὲ τίκτεται βροτοῖς 
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μήλων τε βοσκὰς καὶ βίον Δημήτριον" 

δενδρῶτις ὥρα δ᾽ ἐκ νοτίζοντος γάμου 

τέλειός ἐστι. τῶν δ᾽ ἐγὼ παραίτιος. 

“Ζ)απαΐάεβ. 

ΟΠ. 

Τγαρπιοηξ οΓ α ϑροοοῖ, Γ᾽ Τ Πείϊ5. 

Ο Δ’ ἐνδατεῖται τὰς ἐμὰς εὐπαιδίας 

νόσων τ᾽ ἀπείρους καὶ μακραίωνας βίου, 
, ’ ᾽ 2 " "»" ᾽ ’ 

ξύμπαντά τ᾽ εἰπὼν θεοφιλεῖς ἐμὰς τύχας 
᾿π  ὼν , ᾽ -»" ᾽ ’ 

παιᾶν᾽ ἐπευφήμησεν εὐθυμῶν ἐμέ. 

κἀγὼ τὸ Φοίβου θεῖον ἀψευδὲς στόμα 
» - -“ ᾿ , 
ἤλπιζον εἶναι μαντικῇ βρύον τέχνῃ. 
« ᾽ ᾽ Ὶ « -“ ᾽ Α ᾽ ΄ " 

ὁ δ᾽ αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν θοίνῃ παρὼν, 
᾽ ν » ᾽ ’ ᾽ ’ ᾽ «ς ᾿ αὐτὸς τάδ᾽ εἰπών, αὐτός ἐστιν ὁ κτανὼν 

τὸν παῖδα τὸν ἐμόν. 

ΒΟΡΗΟΟΠΕΝ, 

ΟΠ. 

Α)αα αὐἰάγ65565 ᾿ὶς (Πα, 

ν ΤΡ᾽ αὐτόν, αἷρε δεῦρο. ταρβήσει γὰρ οὔ, 
-" ᾿ ; ’ νεοσφαγὴ που τόνδε προσλεύσσων φόνον, 

εἴπερ δικαίως ἔστ᾽ ἐμὸς τὰ πατρόθεν. 
) Ε] ᾿ -" ᾿ 

ἀλλ᾽ αὐτίκ᾽ ὠμοῖς αὐτὸν ἐν νόμοις πατρὸς 
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δεῖ πωλοδαμνεῖν κἀξομοιοῦσθαι φύσιν. 

ὦ παῖ, γένοιο πατρὸς εὐτυχέστερος, 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ὕμοιος" καὶ γένοι᾽ ἂν οὐ κακός. 

καίτοι σὲ καὶ νῦν τοῦτό γε ζηλοῦν ἔχω, 

ὁθούνεκ᾽ οὐδὲν τῶνδ᾽ ἐπαισθάνει κακῶν. 

ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος, 
« Η͂ , ᾿ -“" ΄ 
ξως τὸ χαίρειν καὶ το λυπεῖσθαι μάθῃς. 
« )» ὦ εἴ - - 9 ῃ, Ά ὕταν δ᾽ ἵκῃ πρὸς τοῦτο, δεῖ σ᾽ ὕπως πατρὸς 

δείξεις ἐν ἐχθροῖς οἷος ἐξ οἵου ᾽τράφης. 
Α Α [4 , ᾿ ’ 

τέως δὲ κούφοις πνεύμασιν βόσκου, νέαν 
᾿ ᾽ ΄ ν " , ψυχὴν ἀτάλλων, μητρὶ τῇδε χαρμονήν. 

» ;»} » τ , « , 
οὔτοι σ᾽ ᾿Αχαιῶν, οἶδα, μή τις ὑβρίσῃ 

"» , ᾽ ΟΣ Ὶ - στυγναῖσι λώβαις, οὐδὲ χωρὶς ὑντ᾽ ἐμοῦ. 

τοῖον πυλωρὸν φύλακα Τεῦκρον ἀμφί σοι 

λείψω, τροφῆς ἄοκνον ἔμπα, κεὶ τὰ νῦν 
᾿ ᾽ “" »Ὕ ᾿ »ν 

τηλωπὸς οἰχνεῖ, δυσμενῶν θήραν ἔχων. 

ἀλλ᾽ ἄνδρες ἀσπιστῆρες, ἐνάλιος λεώς, 

ὑμῖν τε κοινὴν τήνδ᾽ ἐπισκήπτω χάριν, 
, » ον τᾷ 7 7 Ὁ ὦ ΄, Π κείνῳ τ᾽ ἐμὴν ἀγγείλατ᾽ ἐντολήν, ὅπως 

τὸν παῖδα τόνδε πρὸς δόμους ἐμοὺς ἄγων 

Τελαμῶνι δείξει μητρί τ᾽, ᾿Εριβοίᾳ, λέγω, 

ὥς σφιν γένηται γηροβοσκὺς εἰς ἀεί. 

καὶ τἀμὰ τεύχη μήτ᾽ ἀγωνάρχαι τινὲς 

θήσουσ᾽ ᾿Αχαιοῖς μήτε λυμεὼν ἐμός. 

ἀλλ᾽ αὐτό μοι σὺ, παῖ, λαβὼν ἐπώνυμον, 

Εὐρύσακες, ἴσχε διὰ πολυρράφου στρέφων 

πόρπακος ἑπτάβοιον ἄρρηκτον σάκος" 

τὰ δ᾽ ἄλλα τεύχη κοίν᾽ ἐμοὶ τεθάψεται. 

Α4]}απ, 545-517. 
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ΟΠ. 

δ απιδιριιοιι ϑρδθοῆι. 

ΠΑΝΘ᾽ ὁ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος 

φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται; 

κοὐκ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδέν, ἀλλ᾽ ἁλίσκεται 

χὼ δεινὸς ὅρκος χαὶ περισκελεῖς φρένες. 

κἀγὼ γάρ, ὃς τὰ δείν᾽ ἐκαρτέρουν τότε, 

βαφῇ σίδηρος ὃς ἐθηλύνθην στόμα 

πρὸς τῆσδε τῆς γυναικός" οἰκτείρω δέ νιν 

χήραν παρ᾽ ἐχθροῖς παῖδά τ᾽ ὀρφανὸν λιπεῖν. 

ἀλλ᾽ εἶμι πρός τε λουτρὰ καὶ παρακτίους 

λειμῶνας, ὡς ἂν λύμαθ᾽ ἁγνίσας ἐμὰ 

μῆνιν βαρεῖαν ἐξαλύξωμαι θεᾶς" 

μολών τε χῶρον ἔνθ᾽ ἂν ἀστιβὴ κίχω 

κρύψω τόδ᾽ ἔγχος τοὐμόν, ἔχθιστον βελῶν, 

γαίας ὀρύξας ἔνθα μή τις ὄψεται" 

ἀλλ᾽ αὐτὸ νὺξ “Αἰδης τε σωζόντων κάτῳ. 

ἐγὼ γὰρ ἐξ οὗ χειρὶ τοῦτ᾽ ἐδεξάμην 

παρ᾽ “Ἕκτορος δώρημα δυσμενεστάτου, 

οὔπω τι κεδνὸν ἔσχον ᾿Λργείων πάρα. 

ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἀληθὴς ἡ βροτῶν παροιμία, 

ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα. 

τοιγὰρ τὸ λοιπὸν εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς 

εἴκειν, μαθησόμεσθα δ᾽ ᾿Ατρείδα σέβειν. 

ἄρχοντές εἰσιν, ὥσθ᾽ ὑπεικτέον. τί μή; 

καὶ γὰρ τὰ δεινὰ καὶ τὰ καρτερώτατα 
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τιμαῖς ὑπείκει τοῦτο μὲν νιφοστιβεῖς 

χειμῶνες ἐκχωροῦσιν εὐκάρπῳ θέρει" 

ἐξίσταται δὲ νυκτὸς αἰανῆς κύκλος 

τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν" 

δεινῶν τ᾽ ἄημα πνευμάτων ἐκοίμισε 

στένοντα πόντον᾽ ἐν δ᾽ ὁ παγκρατὴς ὕπνος 

λύει πεδήσας, οὐδ᾽ ἀεὶ λαβὼν ἔχει. 

ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ γνωσόμεσθα σωφρονεῖν : 

040-077. 

ΟἾΜΠΙ. 

Ῥηϊοοίοίο5 ἀοϑβογίοα ὃψ {Π6 ΟὙΘοἢ5. 

ΟΤ᾽ ἄσμενον μ᾽ ὡς εἶδον ἐκ πολλοῦ σάλου 
.“ 8 »»γ -“ ᾽ - , εὕδοντ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς ἐν κατηρεφεῖ πέτρῳ, 

λιπόντες ᾧχονθ᾽, οἷα φωτὶ δυσμόρῳ 
.« , Α ΄ Α - 

ῥάκη προθέντες βαιὰ καί τι καὶ βορᾶς 
᾽ , , τὸ ᾽ - , ἐπωφέλημα σμικρόν, οἷ᾽ αὐτοῖς τύχοι. 

σὺ δή, τέκνον, ποίαν μ᾽ ἀνάστασιν δοκεῖς, 

αὐτῶν βεβώτων, ἐξ ὕπνου στῆναι τότε ; 

ποῖ ἐκδακρῦσαι, ποῖ ἀποιμῶξαι κακά ; 

ὁρῶντα μὲν ναῦς, ἃς ἔχων ἐναυστόλουν 

πάσας βεβώσας, ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ ἔντοπον, 

οὐχ ὕστις ἀρκέσειεν οὐδ᾽ ὕστις νόσου 

κώμνοντι συλλάβοιτο" πάντα δὲ σκοπῶν 
«.“ ᾽ " ᾿ ᾽ ὃν ’ εὕρισκον οὐδὲν πλὴν ἀνιᾶσθαι παρόν, 

τούτου δὲ πολλὴν εὐμάρειαν, ὦ τέκνον. 
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« ᾿ ᾿ ᾿Ὶ Ά ; » ΄ 

ὁ μὲν χρόνος δὴ διὰ πόνου προὔβαινξ μοι, 
» » “Ὁ ε ᾿ ΄ 

κἄδει τι βαιᾷ τῇδ᾽ ὑπὸ στέγῃ μόνον 

διακονεῖσθαι. γαστρὶ μὲν τὰ σύμφορα 
; Ὁ) 2 , ᾿ « , 

τόξον τόδ᾽ ἐξεύρισκε, τὰς ὑποπτέρους 

βάλλον πελείας" πρὸς δὲ τοῦθ᾽, ὅ μοι βάλοι 

νευροσπαδὴς ἄτρακτος, αὐτὸς ἂν τάλας 

εἰλυόμην δύστηνον ἐξέλκων πόδα 

πρὸς τοῦτ᾽ ἄν" εἴ τ᾽ ἔδει τι καὶ ποτὸν λαβεῖν, 

καί που πάγου χυθέντος, οἷα χείματι, 

ξύλον τι θραῦσαι, ταῦτ᾽ ἂν ἐξέρπων τάλας 

ἐμηχανώμην᾽" εἶτα πῦρ ἂν οὐ παρῆν, 
᾽ ΕΣ ; , ᾽ ,ὔ ’ 

ἀλλ᾽ ἐν πέτροισι πέτρον ἐκτρίβων, μόλις 

ἔφην᾽ ἄφαντον φῶς, ὃ καὶ σῴζει μ᾽ ἀεί. 

Ῥλιϊοοί. 271-297. 

ΟΙΩΥ. 

Ηδὀ οηίγοαΐξ ἐο δ6 ἑακοη, Ποηιο. 

ΡΟΣ νύν σε πατρὸς, πρός τε μητρὸς, ὦ τέκνον, 
᾿ δι. ὦ , Ν᾿... ᾽ ΄ 

πρός τ᾽ εἴ τί σοι κατ᾽ οἶκόν ἐστι προσφιλές, 

ἱκέτης ἱκνοῦμαι, μὴ λίπῃς μ᾽ οὕτω μόνον, 

ἔρημον ἐν κακοῖσι τοῖσδ᾽ οἵοις ὁρᾷς 

ὕσοισί τ᾽ ἐξήκουσας ἐνναίοντά με’ 

ἀλλ᾽ ἐν παρέργῳ θοῦ με. δυσχέρεια μέν, 
» Ἢ - - , 

ἔξοιδα, πολλὴ τοῦδε τοῦ φορήματος" 
͵ - "»" ’ , 

ὕμως δὲ τλῆθι. τοῖσι γενναίοισί τοι 
᾿ ᾿ ᾽ ᾿ Α Α Α " ᾽ ’ τὸ τ αἰσχρὸν ἐχθρὸν καὶ τὸ χρηστὸν εὐκλεές. 

σοὶ δ᾽ ἐκλιπόντι τοῦτ᾽, ὄνειδος οὐ καλόν, 

Ν 
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δράσαντι δ᾽, ὦ παῖ, πλεῖστον εὐκλείας γέρας; 

ἐὰν μόλω ᾿γὼ ζῶν πρὸς Οἰταίαν χθόνα. 

ἴθ᾽ ἡμέρας τοι μόχθος οὐχ ὕλης μιᾶς. 

τόλμησον, ἐμβαλοῦ μ᾽ ὅπη θέλεις ἄγων, 

εἰς ἀντλίαν, εἰς πρῷραν, ἐς πρύμνην, ὅποι 

ἥκιστα μέλλω τοὺς ξἕυνόντας ἀλγυνεῖν. 

νεῦσον, πρὸς αὐτοῦ Ζηνὸς ἱκεσίου, τέκνον, 

πείσθητι: προσπίτνω σε γόνασι, καίπερ ὧν 

ἀκράτωρ ὃ τλήμων, χωλός. ἀλλὰ μή μ᾽ ἀφῇς 

ἔρημον οὕτω χωρὶς ἀνθρώπων στίβου. 

408-487. 

ΟΙΥ. 

Ηἱϊς Αροην αἱ ἔ]ι6 7,058 07) ἐϊδ Αγγοιυδ. 

ΠΥῪΡ σὺ καὶ πᾶν δεῖμα καὶ πανουργίας 

δεινῆς τέχνημ᾽ ἔχθιστον, οἷά μ᾽ εἰργάσω, 

οἵ ἠπάτηκας" οὐδ᾽ ἐπαισχύνει μ᾽ ὁρῶν 

τὸν προστρόπαιον, τὸν ἱκέτην, ὦ σχέτλιε : 
᾽ , ᾿ , " ζῴη “Δ 7 
ἀπεστέρηκας τὸν βίον τὰ τόξ᾽ ἑλών. 

ἀπόδος, ἱκνοῦμαί σ᾽, ἀπόδος, ἱκετεύω, τέκνον. 
" -" ’; Α , νιν , 

πρὸς θεῶν πατρῴων, τὸν βίον με μὴ ᾿φέλῃς. 

ὦμοι τάλας. ἀλλ’ οὐδὲ προσφωνεῖ μ᾽ ἔτι, 

ἀλλ᾽ ὡς μεθήσων μήποθ᾽, ὧδ᾽ ὁρᾷ πάλιν. 

ὦ λιμένες, ὦ προβλῆτες, ὦ ξυνουσίαι 

θηρῶν ὀρείων, ὦ καταρρῶγες πέτραι, 

ὑμῖν τάδ᾽, οὐ γὰρ ἄλλον οἶδ᾽ ὅτῳ λέγω, 

ἀνακλαίομαι παροῦσι τοῖς εἰωθόσιν, 
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οἵ ἔργ᾽ ὁ παῖς μ᾽ ἔδρασεν οὑξ ᾿Αχιλλέως 

ὀμόσας ἀπάξειν οἴκαδ᾽, ἐς Τροίαν μ᾽ ἄγει" 

προσθείς τε χεῖρα δεξιάν, τὰ τόξα μου 

ἱερὰ λαβὼν τοῦ Ζηνός Ἡρακλέους ἔχει, 

καὶ τοῖσιν ᾿Αργείοισι φήνασθαι θέλει. 
«- » 3, δ Ἁ ᾽ ᾿Ὶ ᾽ ,ὔ »»ν ὡς ἄνδρ᾽ ἑλὼν ἰσχυρὸν ἐκ βίας μ᾽ ἄγει, 

κοὐκ οἵδ᾽ ἐναίρων νεκρόν, ἢ καπνοῦ σκιάν, 

εἴδωλον ἄλλως. οὐ γὰρ ἂν σθένοντά γε 

εἷλέν μ᾽" ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν ὧδ᾽ ἔχοντ᾽, εἰ μὴ δόλῳ. 

νῦν δ᾽ ἠπάτημαι δύσμορος. τί χρή με δρᾶν; 

ἀλλ᾽ ἀπόδος. ἀλλὰ νῦν ἔτ᾽ ἐν σαυτῷ γενοῦ. 
Ω , » ᾽ ,  π ' , τί φής ; σιωπᾷς᾽" οὐδέν εἰμ᾽ ὁ δύσμορος. 

τ » , ᾿ - - ΄ 
ὦ σχῆμα πέτρας δίπυλον, αὖθις αὖ πάλιν 

Ν Ὶ Ν ν᾿ ᾽ ν [4 

εἴσειμι πρὸς σὲ ψιλός, οὐκ ἔχων τροφήν" 

ἀλλ᾽ αὐανοῦμαι τῷδ᾽ ἐν αὐλίῳ μόνος, 
᾽ κ » γ Ἀν “ “7 , 

οὐ πτηνὸν ὄρνιν, οὐδὲ θῆρ᾽ ὀρειβάτην 

τόξοις ἐναίρων τοισίδ᾽, ἀλλ᾽ αὐτὸς τάλας 

θανὼν παρέξω δαῖθ᾽ ὑφ᾽ ὧν ἐφερβόμην, 

καί μ᾽ οὺς ἐθήρων πρόσθε θηράσουσι νῦν" 

φόνον φόνου δὲ ῥύσιον τίσω τάλας 

πρὸς τοῦ δοκοῦντος οὐδὲν εἰδέναι κακόν. 
» ’ " ’, ᾽ ; " ’ 

ὄλοιο---μήπω, πρὶν μάθοιμ᾽ εἰ καὶ πάλιν 

γνώμην μετοίσεις" εἰ δὲ μή, θάνοις κακῶς. 

927-902. 
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ΟἸΥῚ. 

ΗῚὶς Εαγοιυνοῖϊζ ἰὸ ἐπ 75]αγά. 

Φᾧ ΕΡῈ νυν στείχων χώραν καλέσω. 

χαῖρ᾽, ὦ μέλαθρον ξύμφρουρον ἐμοί, 

Νύμφαι τ᾽ ἔνυδροι λειμωνιάδες, 

καὶ κτύπος ἄρσην πόντου προβολῆς, 

οὗ πολλάκι δὴ τοὐμὸν ἐτέγχθη 

κρᾶτ᾽ ἐνδόμυχον πληγαῖσι νότου,. 

πολλὰ δὲ φωνῆς τῆς ἡμετέρας 

Ἑρμαῖον ὄρος παρέπεμψεν ἐμοὶ 

στόνον ἀντίτυπον χειμαζομένῳ. 

γῦν δ᾽, ὦ κρῆναι Λύκιόν τε ποτόν, 

λείπομεν ὑμᾶς, λείπομεν ἤδη, 

δόξης οὔ ποτε τῆσδ᾽ ἐπιβάντες. 

χαῖρ᾽, ὦ Λήμνου πέδον ἀμφίαλον, 

καί μ᾽ εὐπλοίᾳ πέμψον ἀμέμπτως, 

ἔνθ᾽ ἡ μεγάλη Μοῖρα κομίζει, 

γνώμη τε φίλων, χὡὼ πανδαμάτωρ 

δαίμων, ὃς ταῦτ᾽ ἐπέκρανεν. 

1451-14608. 

ΟἸΥῚΙ. 

Οεάϊριις 8ο}{-ϑιϊιαάοα ἀπ 86[7-οαϊἰοί. 

᾿ δ᾽ ᾽ ὑ δ᾽ » Ἵν 4 ᾽ ᾽ , 

Σ μὲν τἀδ᾽ οὐχ ὧδ ἔστ᾽ ἄριστ᾽ εἰργασμένα, 
’ 9 νὰ. δι , ,»ν 

μή μ᾽ ἐκδίδασκε, μηδὲ συμβούλενυ᾽ ἔτι. 
᾽ , : ᾽ ͵.δοὸΝ ΄ , 

ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὄμμασιν ποίοις βλέπων 
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πατέρα ποτ᾽ ἂν προσεῖδον εἰς “Αιδοὺ μολών, 

οὐδ᾽ αὖ τάλαιναν μητέρ᾽, οἷν ἐμοὶ δυοῖν 

ἔργ᾽ ἐστὶ κρείσσον᾽ ἀγχόνης εἰργασμένα. 

ἀλλ’ ἡ τέκνων δῆτ᾽ ὄψις ἦν ἐφίμερος, 

βλαστοῦσ᾽ ὅπως ἔβλαστε, προσλεύσσειν ἐμοί 

οὐ δῆτα τοῖς γ᾽ ἐμοῖσιν ὀφθαλμοῖς ποτέ" 

οὐδ᾽ ἄστυ γ᾽ οὐδὲ πύργος οὐδὲ δαιμόνων 

ἀγάλμαθ᾽ ἱρά, τῶν ὁ παντλήμων ἐγὼ 

κάλλιστ᾽ ἀνὴρ εἷς ἔν γε ταῖς Θήβαις τραφεὶς 

ἀπεστέρησ᾽ ἐμαυτόν, αὐτὸς ἐννέπων 

ὠθεῖν ἅπαντας, τὸν ἀσεβῆ, τὸν ἐκ θεῶν 

φανέντ᾽ ἄναγνον καὶ γένους τοῦ Λαΐου. 

τοιώνδ᾽ ἐγὼ κηλῖδα μηνύσας ἐμὴν 

ὀρθοῖς ἔμελλον ὄμμασιν τούτους ὁρᾶν ; 
«“ δι τς «ἢ 33 9 “4. ὦ ) , »» τ ἥκιστά γ᾽" ἀλλ᾽ εἰ τῆς ἀκουούσης ἔτ᾽ ἦν' 

ἴω ᾽ » ; ᾽ ν ; 

πηγῆς δι ὥτων φραγμός, οὐκ ἂν ἐσχόμην 

τὸ μὴ ᾽ποκλῇσαι τοὐμὸν ἄθλιον δέμας, 

ἵν᾽ ἡ τυφλός τε καὶ κλύων μηδέν. τὸ γὰρ 
Α ,΄τν -“ -» ᾽ -" ’ 

τὴν φροντίδ᾽ ἔξω τῶν κακῶν οἰκεῖν γλυκύ. 

ἰὼ Κιθαιρών, τὶ μ᾽ ἐδέχου ; τί μ᾽ οὐ λαβὼν 
»ν ᾽ , « »ν , 

ἔκτεινας εὐθύς, ὡς ἔδειξα μήποτε 
γ᾽ ΗΠ ᾽ ΄ ν - ΄ 
ἐμαυτὸν ἀνθρώποισιν ἔνθεν ἡ γεγώς : 

ὦ Πόλυβε καὶ Κύρινθε καὶ τὰ πάτρια 

λόγῳ παλαιὰ δώμαθ᾽, οἷον ἄρά μὲ 

κάλλος κακῶν ὕπουλον ἐξεθρέψατε. 

νῦν γὰρ κακός τ᾽ ὧν κἀκ κακῶν εὑρίσκομαι. 
"᾿ "» ᾿ " , ’, 

ὦ τρεῖς κέλευθοι καὶ κεκρυμμένη νάπη 
δ Ις ᾿ " ) . « - 
ὁρυμὸς τε καὶ στενωπὸς ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς, 
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αἱ τοὐμὸν αἷμα τῶν ἐμῶν χειρῶν ἄπο 

ἐπίετε πατρός, ἄρά μου μέμνησθ᾽ ὅτι, 

οἵ ἔργα δράσας ὕμιν, εἶτα δεῦρ᾽ ἰὼν 

ὁποῖ᾽ ἔπρασσον αὖθις ; ὦ γάμοι γάμοι, 

ἰφύσαθ᾽ ἡμᾶς, καὶ φυτεύσαντες πάλιν 

ἀνεῖτε τοὐμὸν σπέρμα, κἀπεδείξατε 

πατέρας ἀδελφοὺς παῖδας, αἷμ᾽ ἐμφύλιον, 

νύμφας γυναῖκας μητέρας τε, χὠπόσα 

αἴσχιστ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ἔργα γίγνεται. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἔσθ᾽ ἃ μηδὲ δρᾶν καλόν, 

ὕπως τάχιστα, πρὸς θεῶν, ἔξω με γῆς 

ἐκρίψατ᾽, ἢ φονεύσατ᾽ ἢ θαλάσσιον 

καλύψατ᾽, ἔνθα μή ποτ᾽ εἰσόψεσθ᾽ ἔτι. 

ἴτ᾽, ἀξιώσατ᾽ ἀνδρὸς ἀθλίου θιγεῖν. 

πίθεσθε, μὴ δείσητε. τἀμὰ γὰρ κακὰ 

οὐδεὶς οἷός τε πλὴν ἐμοῦ φέρειν βροτῶν. 

Οεα. Τυν. 1809-1415. 

ΟἸΨΠ1ΠΙ.- 

Οοάϊριιο᾽ Αὐάγο55 ἰο Ἴ Π6δθιι8. 

Ω ΦΙΛΤΑΤ’ Αἰγέως παῖ, μόνοις οὐ γίγνεται 

θεοῖσι γῆρας οὐδὲ κατθανεῖν ποτε, 

τὰ δ᾽ ἄλλα συγχεῖ πάνθ᾽ ὁ παγκρατὴς χρόνος. 

φθίνει μὲν ἰσχὺς γῆς, φθίνει δὲ σώματος, 

θνήσκει δὲ πίστις, βλαστάνει δ᾽ ἀπιστία, 

καὶ πνεῦμα ταὐτὸν οὔποτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσιν 

φίλοις βέβηκεν οὔτε πρὸς πόλιν πόλει. 



5ΟΡΗΟΟΙΕ δ. 

τοῖς μὲν γὰρ ἤδη, τοῖς δ᾽ ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ 

τὰ τερπνὰ πικρὰ γίγνεται καῦθις φίλα. 

καὶ ταῖσι Θήβαις εἰ τὰ νῦν εὐημερεῖ 

καλῶς τὰ πρὸς σέ, μυρίας ὁ μυρίος 

χρόνος τεκνοῦται νύκτας ἡμέρας τ᾽ ἰών, 

ἐν αἷς τὰ νῦν ξύμφωνα δεξιώματα 

δόρει διασκεδῶσιν ἐκ σμικροῦ λόγου" 

ἵν᾽ οὑμὸς εὕδων καὶ κεκρυμμένος νέκυς 

ψυχρός ποτ᾽ αὐτῶν θερμὸν αἷμα πίεται, 

εἰ Ζεὺς ἔτι Ζεύς, χὡ Διὸς Φοῖβος σαφής. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἡδὺ τἀκίνητ᾽ ἔπη, 

ἔα μ᾽ ἐν οἷσιν ἠρξάμην, τὸ σὸν μόνον 

πιστὸν φυλάσσων" κοὔποτ᾽ Οἰδίπουν ἐρεῖς 

ἀχρεῖον οἰκητῆρα δέξασθαι τόπων 

τῶν ἐνθάδ᾽, εἴπερ μὴ θεοὶ ψεύσουσί με. 
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Οεα. Οὐ. ν. 007-628. 

οἴχ. 

«“Ποβογίρίϊοπ 97 Οοϊοηιι. 

ΥἹΠΠΟΥ͂, ἕένε, τἄσδε χώ- 

βας ἵκου τὰ κράτιστα γᾷς ἔπαυλα 

τόνδ᾽ ἀργῆτα Κολωνὸν, ἔνθ᾽ 

ἃ λίγεια μινύρεται 

θαμίζουσα μάλιστ᾽ ἀη- 

δὼν χλωραῖς ὑπὸ βάσσαις, 

τὸν οἰνῶπα νέἔμουσα κιο- 

σὸν καὶ τὰν ἄβατον θεοῦ 



184 ΑΝΤΗΟΙΟΘΙ͂Α ΘΕΒΑΒΕΟΑ. 

φυλλάδα μυριόκαρπον ἀνάλιον 

ἀνήνεμόν τε πάντων 
’ ἊΨ κα ’ 

χειμώνων" ἵν᾽ ὁ βακχιώ- 
ϑ.. (δ ’ 3 “ 

τας ἀεὶ Διόνυσος ἐμβατεύει 

θεαῖς ἀμφιπολῶν τιθήναις. 

θάλλει δ᾽ οὐρανίας ὑπ᾽ ἄ- 

χνας ὁ καλλίβοτρυς κατ᾽ ἦμαρ αἐὶὲ 

νάρκισσος, μεγάλαιν θεαῖν 
᾽ -" Ζ 9... Ὅ1εἢ 

ἀρχαῖον στεφανωμ,; ὁ τε 

χρυσαυγὴς κρόκος" οὐδ᾽ ἀῦ- 

πνοι κρῆναι μινύθουσιν 

Κηφισοῦ νομάδες ῥεέ- 

θρων, ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπ᾽ ἤματι 

ὠκύτοκος πεδίων ἐπινίσσεται 
᾽ ΄ εἰ » ἀκηράτῳ σὺν ὄμβρῳ 

στερνούχου χθονός" οὐδὲ Μου- 

σῶν χοροί νιν ἀπεστύγησαν, οὐδ᾽ αὖ 

χρυσάνιος ᾿Αφροδίτα. 
» 7 τ ᾽ , " ᾽ ἢ .} ᾿ , ἔστιν δ᾽ οἷον ἐγὼ γᾷς ᾿Ασίας οὐκ ἐπακούω, 

οὐδ᾽ ἐν τᾷ μεγάλᾳ Δωρίδι νάσῳ Πέλοπος πώποτε 

βλαστὸν 

φίτευμ᾽ ἀγήρατον αὐτόποιον 

ἐγχέων φόβημα δαΐων, 

ὃ τοῖδε θάλλει μέγιστα χώρᾳ 

γλαυκᾶς παιδοτρόφου φύλλον ἐλαίας" 

τὰν οὔτις οὔτε νεαρὸς οὔτε γήρᾳ 

σημαίνων ἁλιώσει χερὶ πέρσας" ὁ γὰρ αἰὲν ὁρῶν 

κύκλος 



᾿νοννυνυ». 4 

ΒΟΡΗΟΘΟΙΕΒ. ιϑς 

λεύσσει νιν μορίου Διὸς 

χὰ γλαυκῶπις ᾿Αθάνα. 

ἄλλον δ᾽ αἷνον ἔχω ματροπόλει τᾷδε κράτιστον, 

δῶρον τοῦ μεγάλου δαίμονος εἰπεῖν αὔχημα μέγιστον" 
» »νἅ ᾽ ἋἝ 

εὔιππον, εὔπωλον, εὐθάλασσον. 
“Ὁ -" ’ Α 4 ᾽ 

ὦ παῖ Ἐρόνου, σὺ γάρ νιν εἰς 

τόδ᾽ εἶσας αὔχημ᾽, ἄναξ Ποσειδὰν, 

ἵπποισι τὸν ἀκεστῆρα χαλινὸν 

πρώταισι ταῖσδε κτίσας ἀγυιαῖς. 
ς ᾽ “ψΨ᾿ »ν μμ' , " , 

ἃ δ᾽ εὐήρετμος ἔκπαγλ᾽ ἁλία χερσὶ παραπτομένα 

πλάτα 

θρώσκει, τῶν ἑκατομπόδων 

Νηρῴδων ἀκόλουθος. 
668-718, 

ΟΙΧ. 

«Απέϊροηο ἀογοηας ἤον Οὐηάιιοί. 

ΚΡ. ΑΙ δῆτ᾽ ἐτόλμας τούσδ᾽ ὑπερβαίνειν νό- 

μους: 
ΑΝ. οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἣν ὁ κηρύξας τάδε 

οὐδ᾽ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη 
, ὙΠ, ΨἈΕ. ΄ «“ , Ξ τοιούσδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους 

, » »» 5 . 
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ψόμην τὰ σὰ 

, ᾽ {2 »»ὦ»ν ; -" »" 

κηρύγμαθ᾽, ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν 

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾽ ὑπερδραμεῖν. 

οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε 

ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὕτου ᾽φάνη. 

τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον, ἀνδρὸς οὐδενὸς 



186 ΑΝΤΗΟΓΟΟΙ͂Α σΝΑΞΟΘΑ. 

φρόνημα δείσασ᾽, ἐν θεοῖσι τὴν δίκην 

δώσειν. θανουμένη γὰρ ἐξήδη, τί δ᾽ οὔ : 

κεὶ μὴ σὴ προὐκήρυξας. εἰ δὲ τοῦ χρόνου 

πρόσθεν θανοῦμαι, κέρδος αὖτ᾽ ἐγὼ λέγω. 

ὕστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν, ὡς ἐγὼ, κακοῖς 

ζῇ, πῶς ὅδ᾽ οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει: 

οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν 

παρ᾽ οὐδὲν ἄλγος" ἄλλ᾽ ἂν, εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς 

μητρὸς θανόντ᾽ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν, 

κείνοις ἂν ἤλγουν" τοῖσδε δ᾽ οὐκ ἀλγύνομαι. 

σοὶ δ᾽ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν, 

σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω. 

Απιῖρ. 449-410. 

ΟἸΧΙ. 

516 γο)οοί5 18)161ι6. 

ΚΡ, » " δ᾽, ἣ κατ᾽ οἴκους ὡς ἔχιδν᾽ ὑφειμένη 

λήθουσώά μ᾽ ἐξέπινες, οὐδ᾽ ἐμάνθανον 

τρέφων δύ᾽ ἄτα κἀπαναστάσεις θρόνων, 

φέρ᾽, εἰπὲ δή μοι, καὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάφου 
; - Ἅ 9 " ᾿Ὶ ᾿ ἰδὲ ρ 

φήσεις μετασχεῖν, ἢ ᾿ξομεῖ τὸ μὴ εἰδέναι: 

1Σ. δέδρακα τοὔργον, εἴπερ ἥδ᾽" ὁμορροθῶ 

καὶ ξυμμετίσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίας. 

ΑΝ. ἀλλ᾽ οὐκ ἐάσει τοῦτό γ᾽ ἡ δίκη σ᾽, ἐπεὶ 
Ὁ αν ν ἰνῶν χἂ΄ Κ ͵ 

οὔτ᾽ ἠθέλησας οὔτ᾽ ἐγὼ ᾿κοινωσάμην. 

ΙΣ. ἀλλ᾽ ἐν κακοῖς τοῖς σοῖσιν οὐκ αἰσχύνομαι 

ξύμπλουν ἐμαυτὴν τοῦ πάθους ποιουμένη. 



ΘΟΡΗΟΟΙΕδ. 

ΑΝ. ὧν τοἴΐργον “Αιδης χοὶ κάτω ξυνίστορες" 

λόγοις δ᾽ ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην. 

ΙΣ. μήτοι κασιγνήτη μ᾽ ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ 

θανεῖν τε σὺν σοὶ τὸν θανόντα θ᾽ ἁγνίσαι. 

ΑΝ, μή μοι θάνῃς σὺ κοινὰ μηδ᾽ ἃ μὴ ᾽θιγες 

ποιοῦ σεαυτῆς. ἀρκέσω θνήσκουσ᾽ ἐγώ. 

ΙΣ. καὶ τίς βίος μοι σοῦ λελειμμένῃ φίλος; 

ΑΝ. Κρέοντ᾽ ἐρώτα. τοῦδε γὰρ σὺ κηδεμών. 

ΙΣ. τί ταῦτ᾽ ἀνιᾷξς μ᾽, οὐδὲν ὠφελουμένη ;: 

ΑΝ. ἀλγοῦσα μὲν δῆτ᾽, εἰ γέλωτ᾽ ἐν σοὶ γελῶ. 

ΙΣ. τί δῆτ᾽ ἂν ἀλλὰ νῦν σ᾽ ἔτ᾽ ὠφελοῖμ᾽ ἐγώ ; 

ΑΝ. σῶσον σεαυτὴν. οὐ φθονῶ οἱ ὑπεκφυγεῖν. 

ΤΣ. οἴμοι τάλαινα, κἀμπλάκω τοῦ σοῦ μόρου; 

ΑΝ. σὺ μὲν γὰρ εἵλου ζῆν, ἐγὼ δὲ κατθανεῖν. 

187 

591-55. 

ΟἸΧῚΙ, 

Τλὸ Ῥοιυον 97 1](ουϑ. : 

ΧΟ. ΤΟ ΡΩΩΣ ἀνίκατε μάχαν, 

ἜΡρως, ὃς ἐν κτήμασι πίπτεις, 

ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς 

νεάνιδος ἐννυχεύεις; 
- « ᾿ » Β , ᾽ ΄ρ 

φοιτᾷς δ᾽ ὑπερπόντιος ἔν τ᾽ ἀγρονόμοις αὐλαῖς, 

καί σ᾽ οὔτ᾽ ἀθανάτων φύξιμος οὐδεὶς 

οὔθ᾽ ἁμερίων σέ γ᾽ ἀνθρώπων" ὁ δ᾽ ἔχων μέμηνεν. 

σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους 

φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώβᾳ, 
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σὺ καὶ τόδε νεῖκος ἀνδρῶν 

ξύναιμον ἔχεις ταράξας. 

νικᾷ δ᾽ ἐναργὴς βλεφάρων ἵμερος εὐλέκτρου 

νύμφας, τῶν μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς 

θεσμῶν" ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει θεὸς ᾿Αφροδίτα. 

νῦν δ᾽ ἤδη ᾿γὼ καὐτὸς θεσμῶν 

ἔξω φέρομαι τάδ᾽ ὁρῶν, ἴσχειν δ᾽ 

οὐκ ἔτι πηγὰς δύναμαι δακρύων, 

τὸν παγκοίταν ὅθ᾽ ὁρῶ θάλαμον 

τήνδ᾽ ᾿Αντιγόνην ἀνύτουσαν. 

781-805, 

ΟἾΧΙΙΙ. 

Τγοηι ΔΑ ηζροτο᾽ 5 ἰαδέ δροθοῆ. 

ΩῚ ΤΥΜΒΟΣ, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφὴς 

οἴκησις ἀείφρουρος, οἷ πορεύομαι 

πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς, ὧν ἀριθμὸν ἐν νεκροῖς 

πλεῖστον δέδεκται Φερσέφασσ᾽ ὀλωλότων" 

ὧν λοισθία ᾽γὼ καὶ κάκιστα δὴ μακρῷ 
» , "Ὁ Ζ , 

κάϑειμι, πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου. 
᾿ ἊΨ “ ’ »"“ἣ " ΄ , 

ἐλθοῦσα μέντοι κάρτ᾽ ἐν ἐλπίσιν τρεῴφω 

φίλη μὲν ἥξειν πατρὶ, προσφιλὴς δὲ σοί, 

μῆτερ, φίλη δὲ σοί, κασίγνητον κάρα" 

ἐπεὶ θανόντας αὐτόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ 
» ᾽ ’ ᾽ , ἔλουσα κἀκόσμησα κἀπιτυμβίους 

. »" » .“" , Ὶ , 

χοὰς ἔδωκα. νῦν δέ, Πολύνεικες, τὸ σὸν 

δέμας περιστέλλουσα τοιάδ᾽ ἄρνυμαι. 

891-908, 



5ΟΡΗΟΟΙΕΒ. 

ΟἾΣῚν. 

716 Πιαηπιοηέ 9} ΓΠϊοοίγα. 

ΦΑΟΣ ἁγνὸν 

καὶ γῆς ἰσόμοιρ᾽ ἀὴρ, ὥς μοι 

πολλὰς μὲν θρήνων ῳᾧδὰς, 

πολλὰς δ᾽ ἀντήρεις ἤσθου 

στέρνων πλαγὰς αἱμασσομένων, 

ὁπόταν δνοφερὰ νὺξ ὑπολειφθῇ" 

τὰ δὲ παννυχίδων ἤδη στυγεραὶ 

ξυνίσασ᾽ εὐναὶ μογερῶν οἴκων, 

ὕσα τὸν δύστηνον ἐμὸν θρηνῶ 

πατέρ᾽, ὃν κατὰ μὲν βάρβαρον αἷαν 

φοίνιος "Δρης οὐκ ἐξένισεν, 

μήτηρ δ᾽ ἡμὴ χὡὼ κοινολεχὴς 

Αἴγισθος, ὅπως δρῦν ὑλοτόμοι 

σχίζουσι κάρα φονίῳ πελέκει. 

κοὐδεὶς τούτων οἶκτος ἀπ᾽ ἄλλης 

ἢ ̓ μοῦ φέρεται, σοῦ, πάτερ, οὕτως 

αἰκῶς οἰκτρῶς τε θανόντος. 

ἀλλ᾽ οὐ μὲν δὴ 

λήξω θρήνων στυγερῶν τε γόων, 

ἔς τ᾽ ἂν παμφεγγεῖς ἄστρων 

ῥιπὰς, λεύσσω δὲ τόδ᾽ ἦμαρ, 

μὴ οὐ τεκνολέτειρ᾽ ὥς τις ἀηδὼν 

ἐπὶ κωκυτῷ τῶνδε πατρῴων 

πρὸ θυρῶν ἠχὼ πᾶσι προφωνεῖν. 



190 ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΙΑ σΠΑΕΟΘάΑ. 

ἀφ Φ'. γἢ ὦ δῶμ᾽ “Αἰδου καὶ ἸΠερσεφόνης, 

ὦ χθόνι᾽ Ἑρμῆ καὶ πότνι᾽ ᾿Αρὰ, 

σεμναί τε θεῶν παῖδες ᾿Ερινύες, 

αἱ τοὺς ἀδίκως θνήσκοντας ὁρᾶθ᾽, 

ἀὶ τοὺς εὐνὰς ὑποκλεπτομένους, 

ἔλθετ᾽, ἀρήξατε, τίσασθε πατρὸς 

φόνον ἡμετέρου, καί μοι τὸν ἐμὸν 

πέμψατ᾽ ἀδελφόν" μούνη γὰρ ἄγειν 

οὐκ ἔτι σωκῷ 

λύπης ἀντίρροπον ἄχθος. 

Εἰοοί. 86-120. 

ουξν. 

Ζύγοηι ἔι6 1)6ὁδορὶρίέϊοη 97 ἐπ6 ΟΠαγῖοΐ Παοο. 

Κ ΑἹ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ἀσφαλὴς δρόμους 

ὠρθοῦθ᾽ ὁ τλήμων ὀρθὸς ἐξ ὀρθῶν δίφρων" 

ἔπειτα λύων ἡνίαν ἀριστερὰν 
7 “ , ΄ »ν 

κάμπτοντος ἵππου λανθάνει στήλην ἄκραν 
’, » » , ἢ 

παίσας, ἔθραυσε δ᾽ ἄξονος μέσας χνόας 

κἀξ ἀντύγων ὦλισθε, σὺν δ᾽ ἑλίσσεται 

τμητοῖς ἱμᾶσι" τοῦ δὲ πίπτοντος πέδῳ 

πῶλοι διεσπάρησαν ἐς μέσον δρόμον. 

στρατὸς δ᾽ ὅπως ὁρᾷ νιν ἐκπεπτωκότα 

δίφρων, ἀνωλόλυξε τὸν νεανίαν, 
τν»ν ͵ ι ὁ ’, ΄ 

οἵ ἔργα δράσας οἷα λαγχάνει κακά, 
, ᾿ το » ᾿ γ - 

φορούμενος πρὸς οὗδας, ἄλλοτ᾽ οὐρανῷ 

σκέλη προφαίνων, ἔστε νιν διφρηλάται, 



ΘΘΟΡΗΟΟΘΙΕΒ. ΙΟῚΙ 

᾿ , « : , μόλις κατασχεθόντες ἱππικὸν δρόμον, 
» « ᾿Ὶ . “ ἔλυσαν αἱματηρὸν, ὥστε μηδένα 

γνῶναι φίλων ἰδόντ᾽ ἂν ἄθλιον δέμας. 

καί νιν πυρᾷ κέαντες εὐθὺς ἐν βραχεῖ 

χαλκῷ μέγιστον σῶμα δειλαίας σποδοῦ 

φέρουσιν ἄνδρες Φωκέων τεταγμένοι, 
ε͵ [4 ’ ΄ ’ ὕπως πατρῴας τύμβον ἐκλάχοι χθονός. 

τοιαῦτά σοι ταῦτ᾽ ἐστίν, ὡς μὲν ἐν λόγῳ 

ἀλγεινά, τοῖς δ᾽ ἰδοῦσιν, οἵπερ εἴδομεν, 

μέγιστα πάντων ὧν ὄπωπ᾽ ἐγὼ κακῶν. 

741-760. 

ΟἼΧΥῚΙ.- 

Εἰοοίγα τῦθθ}5 οὐθγ" ἐδι6 ἴ7γη) διιρροϑδο( ἰο οδηζαϊΐη 

ἐμο Α451ι65 9 Ογοϑβίοϑβ. 

ΦΙΛΤΑΤΟΥ μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμοὶ 

ψυχῆς ᾿Ορέστου λοιπόν, ὥς σ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων 

οὐχ ὧνπερ ἐξέπεμπον εἰσεδεξάμην. 
-“ " " γι » ΄ ὡ 

νῦν μὲν γὰρ οὐδὲν ὄντα βαστάζω χεροῖν, 

δόμων δὲ σ᾽, ὦ παῖ, λαμπρὸν ἐξέπεμψ᾽ ἐγώ. 

ὡς ὥφελον πάροιθεν ἐκλιπεῖν βίον, 

πρὶν ἐς ξένην σε γαῖαν ἐκπέμψαι χεροῖν 

κλέψασα ταῖνδε κἀνασώσασθαι φόνου, 
. ι »ν " ᾿ ) « ᾿ 

ὕπως θανὼν ἔκεισο τῇ τόθ᾽ ἡμέρᾳ, 

τύμβου πατρῴου κοινὸν εἰληχὼς μέρος. 

νῦν δ᾽ ἐκτὸς οἴκων κἀπὶ γῆς ἄλλης φυγὰς 

κακῶς ἀπώλου, σῆς κασιγνήτης δίχα" 
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κοὔτ᾽ ἐν φίλαισι χερσὶν ἡ τάλαιν᾽ ἐγὼ 

λουτροῖς σ᾽ ἐκόσμησ᾽, οὔτε παμφλέκτου πυρὸς 

ἀνειλόμην, ὡς εἰκός, ἄθλιον βάρος. 

ἀλλ᾽ ἐν ξέναισι χερσὶ κηδευθεὶς τάλας 

σμικρὸς προσήκεις ὄγκος ἐν σμικρῷ κύτει. 

οἴμοι τάλαινα τῆς ἐμῆς πάλαι τροφῆς 

ἀνωφελήτου, τὴν ἐγὼ θάμ᾽ ἀμφὶ σοὶ 

πόνῳ γλυκεῖ πἀρέσχον" οὔτε γάρ ποτε 

μητρὸς σύ γ᾽ ἦσθα μᾶλλον ἢ κἀμοῦ φίλος, 

οὔθ᾽ οἱ κατ᾽ οἶκον ἦσαν, ἀλλ᾽ ἐγὼ τροφὸς, 

ἐγὼ δ᾽ ἀδελφὴ σοὶ προσηυδώμην ἀεί. 

νῦν δ᾽ ἐκλέλοιπε ταῦτ᾽ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 

θανόντι σὺν σοί" πάντα γὰρ συναρπάσας 

θύελλ᾽ ὕπως βέβηκας. οἴχεται πατήρ, 

τέθνηκ᾽ ἐγώ σοι, φροῦδος αὐτὸς εἶ θανών" 

γελῶσι δ᾽ ἐχθροὶ, μαίνεται δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς 

μήτηρ ἀμήτωρ, ἧς ἐμοὶ σὺ πολλάκις ᾿ 

φήμας λάθρᾳ προὔπεμπες ὡς φανούμενος 

τιμωρὸς αὐτός" ἀλλὰ ταῦθ᾽ ὁ δυστυχὴς 

δαίμων ὁ σός τε κἀμὸς ἐξαφείλετο, 

ὅς σ᾽ ὧδέ μοι προὔπεμψεν ἀντὶ φιλτάτης 

μορφῆς σποδόν τε καὶ σκιὰν ἀνωφελῆ. 

οἴμοι μοι. 

ὦ δέμας οἰκτρὸν, φεῦ φεῦ. 

ὦ δεινοτάτας, οἴμοι μοι, 

πεμφθεὶς κελεύθους, φίλταθ᾽, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας" 

ἀπώλεσας δῆτ᾽, ὦ κασίγνητον κάρα. 

τοιγὰρ σὺ δέξαι μ᾽ ἐς τὸ σὸν τόδε στέγος, 
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. Η͂ ᾽ κ , « ᾿ ῃ ᾿ 
τὴν μηδὲν εἰς τὸ μηδέν, ὡς σὺν σοὶ κάτω 

, ν , ᾿ ᾿ Ε΄, 4 .δϑιν ,» ναίω τὸ λοιπόν. καὶ γὰρ ἡνίκ᾽ ἦσθ᾽ ἄνω, 

ξὺν σοὶ μετεῖχον τῶν ἴσων, καὶ νῦν ποθῶ 

τοῦ σοῦ θανοῦσα μὴ ᾿᾽πολείπεσθαι τάφου. 

τοὺς γὰρ θανόντας οὐχ ὁρῶ λυπουμένους. 

1120-1170. 

ΟἸΧΥΙΙ. 

Τὸ γῆ ὁ Επιϑοθα. 

ΣΤῚ γάρ τις ἐναλία 

Εὐβοιὶς αἷα" τῇδε βάκχειος βότρυς 

ἐπ᾽ ἦμαρ ἕρπει. πρῶτα μὲν λαμπρᾶς ἕω 

κεκλημάτωται χλωρὸν οἰνάνθης δέμας" 

εἶτ᾽ ἦμαρ αὔξει μέσσον ὄμφακος τύπον 

γλυκαίνεταί τε κἀποκερκοῦται βότρυς" 

δείλῃ δὲ πᾶσα τέμνεται βλαστουμένη 

καλῶς ὀπώρα κἀνακίρναται ποτόν. 

ΤΊ ψεϑίε8.--- ἔΤαρ., 285. 

ΟἸΧΥΤΙ. 

Τυγ70. 

ΟΜῊΗΣ δὲ πένθος λαγχάνω πώλου δίκην, 
«“ - , μι ἥτις συναρπασθεῖσα βουκόλων ὕπο 

μάνδραις ἐν ἱππείαισιν ἀγρίᾳ χερὶ 

θέρος θερισθῇ ξανθὸν αὐχένων ἄπο, 

σπάσουσα δ᾽ ἐν λειμῶνι ποταμίων ποτῶν 

ο 



194 ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΟΙΑ ΘΕ ΆΑ4ΕΟΘΑ. 

ἴδῃ σκιᾶς εἴδωλον αὐγασθεῖσ᾽ ὑπὸ 

κουραῖς ἀτίμως διατετιλμένης φόβης. 

φεῦ, κἂν ἀνοικτίρμων τις οἰκτείρειέ νιν 

πτήσσουσαν αἰσχύναισιν οἷα μαίνεται 

πενθοῦσα καὶ κλαίουσα τὴν πάρος φόβην. 

598, 

ΟἸΧΙΧ. 

7 ουο. 

ΠΑΙΔΕῈΣ, ἥ τοι Κύπρις οὐ Κύπρις μόνον, 

ἀλλ᾽ ἐστὶ πολλῶν ὀνομάτων ἐπώνυμος. 

ἔστιν μὲν “Αιδης, ἔστι δ᾽ ἄφθιτος βίος, 

ἔστιν δὲ λύσσα μανιὰς, ἔστι δ᾽ ἵμερος 

ἄκραντος, ἔστ᾽ οἰμωγμός. ἐν κείνῃ τὸ πᾶν 

σπουδαῖον, ἡσυχαῖον, εἰς βίαν ἄγον. 

ἐντήκεται γὰρ πλευμόνων ὕσοις ἔνι 

ψυχή" τίς οὐχὶ τῆσδε τῆς θεοῦ βορά : 

εἰσέρχεται μὲν ἰχθύων πλωτῷ γένει, 

ἔνεστι δ᾽ ἐν χέρσου τετρασκελεῖ. γονῇ. 

νωμᾷ δ᾽ ἐν οἰωνοῖσι τοὐκείνης πτερὸν, 

ἐν θηρσὶν, ἐν βροτοῖσιν, ἐν θεοῖς ἄνω. 

τίν᾽ οὐ παλαίουσ᾽ ἐς τρὶς ἐκβάλλει θεῶν ; 

εἴ μοι θέμις, θέμις δὲ τἀληθῆ λέγειν, 

Διὸς τυραννεῖ πλευμόνων, ἄνευ δορὸς, 

ἄνευ σιδήρου" πάντα τοι συντέμνεται 

Κύπρις τὰ θνητῶν καὶ θεῶν βουλεύματα. 

850. 
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ΟΥΧΧ. 

θη ἐδ βαηιο. 

Ο γὰρ νόσημα τοῦτ᾽ ἐφίμερον κακόν" 

ἔχοιμ᾽ ἂν αὐτὸ μὴ κακῶς ἀπεικάσαι" 

ὕταν πάγου φανέντος αἰθρίου χεροῖν 

κρύσταλλον ἁρπάσωσι παῖδες ἀσταγῆ. 

τὰ πρῶτ᾽ ἔχουσιν ἡδονὰς ποταινίους" 

τέλος δ᾽ ὁ χυμὸς οὔθ᾽ ὕπως ἀφῇ θέλει 

οὔτ᾽ ἐν χεροῖν τὸ κτῆμα σύμφορον μένειν" 

οὕτω δὲ τοὺς ἐρῶντας αὑτὸς ἵμερος 

δρᾶν καὶ τὸ μὴ δρᾶν πολλάκις προσίεται. 

᾿ 154. 

ΟἸΧΧΙῚ, 

7} Ἡ͵Ποοῖ 977 ογέμηο. 

ΛΛ᾽’ οὑμὸς ἀεὶ πότμος ἐν πυκνῷ θεοῦ 

τροχῷ κυκλεῖται καὶ μεταλλάσσει φύσιν. 

ὥσπερ σελήνης δ᾽ ὄψις εὐφρόνας δύο 

στῆναι δύναιτ᾽ ἂν οὔποτ᾽ ἐν μορφῇ μιᾷ, 

ἀλλ᾽ ἐξ ἀδήλου πρῶτον ἔρχεται νέα 

πρόσωπα καλλύνουσα καὶ πληρουμένη 

χὥτανπερ αὑτῆς εὐγενεστάτη φανῇ; 

πάλιν διαρρεῖ κἀπὶ μηδὲν ἔρχεται. 
7860. 
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ΟΙΧΧΊΙΙ. 

Πὐροίὶ οἰἰξι5. 

ΠΕῚ πέπρακται πᾶν τὸ τοῦ θεοῦ καλῶς, 

χωρῶμεν ἤδη, παῖδες, εἰς τὰ τῶν σοφῶν 

διδασκαλεῖα, μουσικῆς παιδεύματα. 

προσλαμβάνειν δὲ δεῖ καθ᾽ ἡμέραν ἀεὶ, 

ἕως ἂν ἐξῇ μανθάνειν βελτίονα. 

Παῖς δ᾽ ὧν κακὸν μὲν δρᾶν τι προῖκ᾽ ἐπίσταται, 

αὐτὸς παρ᾽ αὑτοῦ μανθάνων ἄνευ πόνου" 

τὰ χρηστὰ δ᾽, οὐδ᾽ ἣν τὸν διδάσκαλον λάβῃ, 

ἐμνημόνευσεν, ἀλλὰ κέκτηται μόλις. 

ταῦτ᾽ οὖν φυλαξώμεσθα καὶ μοχθητέον, 

ὦ παῖδες, ὡς ἂν μήτ᾽ ἀπαιδεύτων βροτῶν 

δοκῶμεν εἶναι κἀποδημοῦντος πατρός. 

750. 

ΕΠΕΙΡΙΘΈΕΚ. 

ΟΙἸΧΧΙΠΙ. 

ἡήπμϑῖο. 

ΚΑΊΟΥΣ δὲ λέγων κοὐδὲν τι σοφοὺς 

τοὺς πρόσθε βροτοὺς οὐκ ἂν ἁμάρτοις; 

οἵτινες ὕμνους ἐπὶ μὲν θαλίαις 

ἐπί τ᾽ εἰλαπίναις καὶ παρὰ δείπνοις 
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ηὕροντο, βίου τερπνὰς ἀκοὰς, 

στυγίους δὲ βροτῶν οὐδεὶς λύπας 

ηὕρετο μούσῃ καὶ πολυχόρδοις 

ῳᾧδαῖς παύειν, ἐξ ὧν θάνατοι 

δειναί τε τύχαι σφάλλουσι δόμους. 

καίτοι τάδε μὲν κέρδος ἀκεῖσθαι 

μολπαῖσι βροτούς" ἵνα δ᾽ εὔδειπνοι 

δαῖτες, τί μάτην τείνουσι βοάν : 

τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέρψιν ἀφ᾽ αὑτοῦ 

δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν. 

Μεαρα, 190-208. 

ΟἸΧΧΙΨΤ. 

716 Ῥναῖΐδο5 97 Αἰλοηδ. 
᾿ 

ΡΈΧΘΕΙΔΑΙ τὸ παλαιὸν ὄλβιοι, 

καὶ θεῶν παῖδες μακάρων, ἱερᾶς 

χώρας ἀπορθήτου τ᾽ ἀποφερβόμενοι. 

κλεινοτάταν σοφίαν, ἀεὶ διὰ λαμπροτάτου 

βαίνοντες ἁβρῶς αἰθέρος, ἔνθα ποθ᾽ ἁγνὰς 

ἐννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι 

ξανθὰν ᾿Ἀρμονίαν φυτεῦσαι" 

τοῦ καλλινάου τ᾽ ἀπὸ Κηφισοῦ ῥοὰς 

τὰν Κύπριν κλύζουσιν ἀφυσσαμέναν 

χώραν καταπνεῦσαι μετρίας ἀνέμων 

ἡδυπνόους αὔρας" ἀεὶ δ᾽ ἐπιβαλλομέναν 

χαίταισιν εὐώδη ῥοδέων πλόκον ἀνθέων 



198 ΑΝΤΗΟΙΓΟΟΘΙ͂Α ΘΟΒΑΞΕΟΘΑ. 

τῷ σοφίᾳ παρέδρους πέμπειν ἔρωτας, 

παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργούςε. 

πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν 

ἢ πόλις ἢ φίλων 

πόμπιμός σε χώρα 

τὰν παιδολέτειραν ἕξει, 

τὰν οὐχ ὁσίαν μετ᾽ ἄλλων ; 

824-850. 

ΟΥΧχγΥ. 

716 (ὐοη,ιοί τη Μοάρα᾽ 5 Βηϑαβί. 

ΡΑΣΩ τάδ᾽: ἀλλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω, 

καὶ παισὶ πόρσυν᾽, οἷα χρὴ καθ᾽ ἡμέραν. 

ὦ τέκνα τέκνα, σφῷν μὲν ἔστι δὴ πόλις 

καὶ δῶμ᾽, ἐν ᾧ λιπόντες ἀθλίἂν ἐμὲ, 

οἰκήσετ᾽ «εἰ μητρὸς ἐστερημένοι" 

ἐγὼ δ᾽ ἐς ἄλλην γαῖαν εἶμι δὴ φυγὰς, 

πρὶν σφῷν ὄνασθαι κἀπιδεῖν εὐδαίμονας, 

πρὶν λέκτρα καὶ γυναῖκα καὶ γαμηλίους 

εὐνὰς ἀγῆλαι, λαμπάδας τ᾽ ἀνασχέθειν. 

ὦ δυστάλαινα τῆς ἐμῆς αὐθαδίας" 

ἄλλως ἄρ᾽ ὑμᾶς, ὦ τέκν᾽, ἐξεθρεψάμην, 

ἄλλως δ᾽ ἐμόχθουν καὶ κατεξάνθην πόνοις, 

στερρὰς ἐνεγκοῦσ᾽ ἐν τύκοις ἀλγηδόνας. 

ἢ μήν ποθ᾽ ἡ δύστηνος εἶχον ἐλπίδας 

πολλὰς ἐν ὑμῖν γηροβοσκήσειν τ᾽ ἐμὲ 

καὶ κατθανοῦσαν χερσὶν εὖ περιστελεῖν, 
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ζηλωτὸν ἀνθρώποισι: νῦν δ᾽ ὄλωλε δὴ 

γλυκεῖα φροντίς. σφῷν γὰρ ἐστερημένη 

λυπρὸν διάξω βίοτον ἀλγεινόν τ᾽ ἐμοί. 

ὑμεῖς δὲ μητέρ᾽ οὐκέτ᾽ ὄμμασιν φίλοις 

ὄψεσθ᾽, ἐς ἄλλο σχῆμ᾽ ἀποστάντες βίου. 
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“" Ὡ , ὰ ω »»» , 

φεῦ φεῦ" τί προσδέρκεσθέ μ᾽ ὄμμασιν, τέκνα, 

τί προσγελᾶτε τὸν πανύστατον γέλων : 

αἰαῖ: τί δράσω ; καρδία γὰρ οἴχεται, 
- » κ᾿ « - ͵ γυναῖκες, ὄμμα φαιδρὸν ὡς εἶδον τέκνων. 

᾽ Ά , ᾿ , , οὐκ ἂν δυναίμην" χαιρέτω βουλεύματα 
. ’ » - ᾽ ᾽ὔ ᾽ , 

τὰ πρόσθεν' ἄξω παῖδας ἐκ γαίας ἐμούς. 

τί δεῖ μὲ πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων κακοῖς 

λυποῦσαν αὐτὴν δὶς τόσα κτᾶσθαι κακώ:; 
} -- »» , , 

οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. χαιρέτω βουλεύματα. 

καίτοι τί πάσχω : βούλομαι γέλωτ᾽ ὀφλεῖν 
᾽ , -" Ἁ ᾽ ᾿ ᾿ ᾽, 

ἐχθροὺς μεθεῖσα τοὺς ἐμοὺς ἀζημίους ; 
, γωυ ᾽ Α -“" ᾽ - ’ 

τολμητέον τάδ᾽. ἀλλὰ τῆς ἐμῆς κάκης, 

τὸ καὶ προέσθαι μαλθακοὺς λόγους φρενός. 
- -" ᾽ ᾿ ..Ἐ κ᾿ χωρεῖτε, παῖδες, ἐς δόμους" ὕτῳ δὲ μὴ : 

θέμις παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι θύμασιν, 

αὐτῷ μελήσει" χεῖρα δ᾽ οὐ διαφθερῶ. 
τ “ ἃ ἀἁ. ; 

μὴ δῆτα, θυμὲ, μὴ σύ γ᾽ ἐργάσῃ τάδε" 
ν ᾽ , - », »"» , ἕασον αὐτοὺς, ὦ τάλαν, φεῖσαι τέκνων" 

ἐκεῖ μεθ’ ἡμῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί σε. 

μὰ τοὺς παρ᾽ “Αιδῃ νερτέρους ἀλάστορας, 

οὔτοι ποτ᾽ ἔσται τοῦθ᾽ ὕπως ἐχθροῖς ἐγὼ 

παῖδας παρήσω τοὺς ἐμοὺς καθυβρίσαι. 
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πάντως πέπρωται ταῦτα κοὐκ ἐκφεύξεται. 

καὶ δὴ ᾽πὶ κρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισί τε 

νύμφη τύραννος ὄλλυται, σάφ᾽ οἷδ᾽ ἐγώ. 

ἀλλ᾽ εἷμι γὰρ δὴ τλημονεστάτην ὁδὸν, 
Ν ἣν, , ’ » καὶ τούσδε πέμψω τλημονεστέραν ἕτι, 

παῖδας προσειπεῖν βούλομαι. δότ᾽, ὦ τέκνα, 

δότ᾽ ἀσπάσασθαι μητρὶ δεξιὰν χέρα. 

ὦ φιλτάτη χεὶρ, φίλτατον δὲ μοι στόμα, 

καὶ σχῆμα καὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέκνων͵ 

εὐδαιμονοῖτον, ἀλλ᾽ ἐκεῖ" τὰ δ᾽ ἐνθάδε 

πατὴρ ἀφείλετ᾽. ὦ γλυκεῖα προσβολὴ, 
τ κ᾿ ᾿ το 1 Ψ' γ κ΄ , 
ὦ μαλθακὸς χρὼς πνεῦμά θ᾽ ἥδιστον τέκνων. 

χωρεῖτε χωρεῖτ᾽" οὐκέτ᾽ εἰμὶ προσβλέπειν 

οἵα τ᾽ ἐς ὑμᾶς, ἀλλὰ νικῶμαι κακοῖς. 
᾿ ’ "ἢ τ -" , ’ 

καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά" 

θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, 

ὕσπερ’ μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς. 

1019-1079. 

ΟΙΧΧΥΙ. 

Πιρροϊψέιδ οὔογῖηρ' α ΟἸαρϊεέ ἰο Δγίοηιϊδ. 

ΑΤΡῈ μοι, ὦ καλλίστα, 

καλλίστα τῶν κατ᾽ ᾿᾽Ολυμπον 

παρθένων, ἤΛρτεμι. 
.} Ξ 3 , ᾽ ᾽ ’ 

σοὶ τόνδε πλεκτὸν στέφανον ἐξ ἀκηράτου 

λειμῶνος, ὦ δέσποινα, κοσμήσας φέρω, 

ἔνθ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ 



Ἐσυ8]1Ρ1ΡῈ45. 201 

οὔτ᾽ ἦλθέ πω σίδηρος, ἀλλ᾽ ἀκήρατον 

μέλισσα λειμῶν᾽ ἠρινὸν διέρχεται" 

Αἰδὼς δὲ ποταμίαισι κηπεύει δρόσοις. 

ὅσοις διδακτὸν μηδὲν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 

τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάνθ᾽ ὁμῶς, 

τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοῖσι δ᾽ οὐ θέμις. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλη δέσποινα, χρυσέας κόμης 

ἀνάδημα δέξαι χειρὸς εὐσεβοῦς ἄπο. 

μόνῳ γάρ ἐστι τοῦτ᾽ ἐμοὶ γέρας βροτῶν" 

σοὶ καὶ ξύνειμι καὶ λόγοις ἀμείβομαι, 

κλύων μὲν αὐδὴν, ὄμμα δ᾽ οὐχ ὁρῶν τὸ σόν. 

τέλος δὲ κάμψαιμ᾽ ὥσπερ ἠρξάμην βίου. 

Η!ΦφΦροϊγέιι, 70-87. 

ΟΠ ΧΧΥΙΙΣ. 

Θεά βἰδὲ φιιίδηιιο υοἶϊέ μι 5017, οὗ φιια 67.67.6 5ΟΠΊΡΕΥ 

(πιηιΐαγ6 ἰοοιηι, ψιιαδὲ οι ἀΘρΟΉ67.6 ροϑϑϊΐ. 

ἘῈ: ΚΑΚΑ θνητῶν στυγεραί τε νόσοι. ᾿ 

τί σ᾽ ἐγὼ δράσω : τί δὲ μὴ δράσω ; 

τόδε σοι φέγγος λαμπρὸν, ὕδ᾽ αἰθήρ" 

ἔξω δὲ δόμων ἤδη νοσερᾶς 

δέμνια κοίτης. 

δεῦρο γὰρ ἐλθεῖν πᾶν ἔπος ἦν σοι" 

τάχα δ᾽ ἐς θαλάμους σπεύσεις τὸ πάλιν. 

ταχὺ γὰρ σφάλλει κοὐδενὶ χαίρεις, 

οὐδέ σ᾽ ἀρέσκει τὸ παρὸν, τὸ δ᾽ ἀπὸν 

φίλτερον ἡγεῖ. 
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κρεῖσσον δὲ νοσεῖν ἢ θεραπεύειν" 
ΟἹ μ ᾽ ες - » Α ’ τὸ μέν ἐστιν ἁπλοῦν, τῷ δὲ συνάπτει 

λύπη τε φρενῶν χερσίν τε πόνος. 

πᾶς δ᾽ ὀδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων, 

κοὐκ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις" 

ἀλλ᾽ ὕ τι τοῦ ζῆν φίλτερον ἄλλο 

σκότος ἀμπίσχων κρύπτει νεφέλαις. 

δυσέρωτες δὴ φαινόμεθ᾽ ὄντες 

τοῦδ᾽, ὅτι τοῦτο στίλβει κατὰ γῆν, 

δι’ ἀπειροσύνην ἄλλου βιότου 
Ε) ᾽ , -» « ᾿ , κοὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας" 

μύθοις δ᾽ ἄλλως φερόμεσθα. 

177-198. 

ΟἸΧΧΥῚΠΙ. 

Ζ7λὸ Βοποηοοποο οΥ ἔδι6 7)οϊΐψ. 

ΘΗ. ΛΛΟΙΣΙῚ δὴ ᾽πόνησ᾽ ἁμιλληθεὶς λόγῳ 
“Ὁ » ’ « 1 7 

τοιῴδ᾽. ἔλεξε γάρ τις ὡς τὰ χείρονα 

πλείω βροτοῖσίν ἐστι τῶν ἀμεινόνων. 
᾽ ι ἣ ’ ᾽ ᾿ ; » ἐγὼ δὲ τούτοις ἀντίαν γνώμην ἔχω, 

πλείω τὰ χρηστὰ τῶν κακῶν εἶναι βροτοῖς" 
᾽ ᾿ , τ "9 ᾽ Π τ ᾽ ΄ 

εἰ μὴ γὰρ ἣν τόδ᾽, οὐκ ἂν ἡμεν ἐν φάει. 
ΤᾺ ὁδὸ » ἃ ςφ »-»ν , ᾽ , 

αἰνῶ δ᾽ ὃς ἡμῖν βίοτον ἐκ πεφυρμένου 

καὶ θηριώδους θεῶν διεσταθμήσατο, 
" .Ὶ ᾽ , ν » πρῶτον μὲν ἐνθεὶς σύνεσιν, εἶτα δ᾽ ἄγγελον 

γλῶσσαν λόγων δοὺς, ὥστε γιγνώσκειν ὄπα, 
ἐῶ - -»" " ἘΠ Δ ᾽ ᾽ -“ 

τροφὴν τε καρποῦ, τῇ τροφῇ τ ἀπ᾿ οὐρανοῦ 
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σταγόνας ὑδρηλὰς, ὡς τά τ᾽ ἐκ γαίας τρέφῃ 

ἄρδῃ τε νηδύν" πρὸς δὲ τοῖσι χείματος 

προβλήματ᾽, αἷθόν τ᾽ ἐξαμύνασθαι θεοῦ, 

πόντου τε ναυστολήμαθ᾽, ὡς διαλλαγὰς 

ἔχοιμεν ἀλλήλοισιν ὧν πένοιτο γῆ. 

δερρίϊοο8, 195-210. 

ΟἸΧΧΙΧ. 

Τλὲ ἰαπα, τυ]6γ76 ρ γέ υυἱΐϊ, Κγἱοη8 ΟΥ̓ 7065, 

ΑΙ πιαῃ πιαῃ δρθαΐ ἐλ ἐδῖηρ' ἢδ ευἱἰ. 

ΥΔῈΝ τυράννου δυσμενέστερον πόλει, 

ὕπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ εἰσὶν νόμοι 

κοινοὶ, κρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νόμον κεκτημένος 
“ιῶν ; δ. . ᾿» Ὁ τ Ὁ  δὺν αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ, καὶ τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἴσον. 

γεγραμμένων δὲ τῶν νόμων ὕ τ᾽ ἀσθενὴς 
ε ; ’ κ ’ » » ὁ πλούσιός τε τὴν δίκην ἴσην ἔχει, 

ἔστιν δ᾽ ἐνισπεῖν τοῖσιν ἀσθενεστέροις 

τὸν εὐτυχοῦντα ταὔθ᾽, ὅταν κλύῃ κακῶς, 

νικᾷ δ᾽ ὁ μείων τὸν μέγαν δίκαι᾽ ἔχων. 

τοὐλεύθερον δ᾽ ἐκεῖνο" Τίς θέλει πόλει 

χρηστόν τι βούλευμ᾽ ἐς μέσον φέρειν ἔχων ; 

καὶ ταῦθ᾽ ὁ χρύζων λαμπρός ἐσθ᾽, ὁ μὴ θέλων 

σιγᾷ. τί τούτων ἔστ᾽ ἰσαίτερον πόλει: 
᾿ ᾿ « “ὦ γὴ7 ι 

καὶ μὴν ὕπου γε δῆμος αὐθέντης χθονὸς, 

ὑποῦσιν ἀστοῖς ἥδεταὶ νεανίαις" 
᾽ , " » 

ἀνὴρ δὲ βασιλεὺς ἐχθρὸν ἡγεῖται τόδε, 
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καὶ τοὺς ἀρίστους, οὺς ἂν ἡγῆται φρονεῖν, 

κτείνει, δεδοικὼς τῆς τυραννίδος πέρι. 
»" Γ 9... "ἃ ᾿ φΦ΄ Ά ᾽ ᾿ ; 

πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἰσχυρὰ πόλις, 

ὕταν τις ὡς λειμῶνος ἠρινοῦ στάχυν 

τόλμας ἀφαιρῇ κἀπολωτίζῃ νέους ; 

429.449. 

ΟΥΧΧΧ, 

μι οτγ υἱοΐὶδ οσογίαγιθη, οὐ αοίογ76 σαϑ5818. 

ἌΣ: δὲ τοὺς θανόντας, οὐ βλάπτων 

πόλιν, 
"ἢ ᾽ Ὁ 2 ᾽ ,ὔ οὐδ᾽ ἀνδροκμῆτας προσφέρων ἀγωνίας, 

θάψαι δικαιῶ, τὸν ἸΤανελλήνων νόμον 

σώζων. τί τούτων ἐστὶν οὐ καλῶς ἔχον ; 
, Ἑ ᾿ ’ 2 ᾽, « 

εἰ γάρ τι καὶ πεπόνθατ᾽ ᾿Αργείων ὕπο, 

τεθνᾶσιν, ἠμύνασθε πολεμίους καλῶς, 
᾽ -" ᾽ ’ « ,ὔ “ αἰσχρῶς δ᾽ ἐκείνοις, χὴ δίκη διοίχεται. 

ἐάσατ᾽ ἤδη γῇ καλυφθῆναι νεκρούς. 

ὅθεν δ᾽ ἕκαστον ἐὶ τὸ σῶμ᾽ ἀφίκετο, 

ἐνταῦθ᾽ ἀπῆλθε, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰθέρα, 

τὸ σῶμα δ᾽ ἐς γῆν' οὔτι γὰρ κεκτήμεθα 

ἡμέτερον αὐτὸ, πλὴν ἐνοικῆσαι βίον, 

κἄπειτα τὴν θρέψασαν αὐτὸ δεῖ λαβεῖν. 

δοκεῖς κακουργεῖν "Αργος οὐ θάπτων νεκρούς : 

ἥκιστα πάσης Ἑλλάδος κοινὸν τόδε, 
᾽ὕ , ’ Ἷ Τ -" " 

εἰ τοὺς θανόντας νοσφίσας ὧν χρῆν λαχεῖν 



"νοσοῦν οὖν 

ΕΥΕΙΡΙΡΕΒ. ος 

ἀτάφους τις ἕξει" δειλίαν γὰρ εἰσφέρει 

τοῖς ἀλκίμοισιν, οὗτος ἢν τεθῇ νόμος. 

524-541. 

ΟΙΧΧΧΙ. 

Τρηὶδ οἡ ἔδι6 ]1)οαΐ, Γ᾽ πὶδ 1)αιρἠίον Εἰ υαάηε. 

ΤΕΝ. τί δὴ χρὴ τὸν ταλαίπωρόν με δρᾶν ; 

στείχειν πρὸς οἴκους ; κατ᾽ ἐρημίαν ἴδω 

πολλὴν μελάθρων ἀπορίαν τ᾽ ἐμῷ βίῳ ; 

ἢ πρὸς μέλαθρα τοῦδε Καπανέως μόλω : 

ἥδιστα πρίν γε δῆθ᾽, ὅτ᾽ ἣν παῖς ἥδε μοι. 

ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστιν" ἥ γ᾽ ἐμὴν γενειάδα 

προσήγετ᾽ ἀεὶ στόματι, καὶ κάρα τόδε 

κατεῖχε χειρί" πατρὶ δ᾽ οὐδὲν ἥδιον 

γέροντι θυγατρός" ἀρσένων δὲ μείζονες 

ψυχαὶ, γλυκεῖαι δ᾽ ἧσσον ἐς θωπεύματα. 

οὐχ ὡς τάχιστα δῆτά μ᾽ ἄξετ᾽ ἐς δόμους, 

σκότῳ δὲ δώσετ᾽, ἔνθ᾽ ἀσιτίαις ἐμὸν 
δέμας γεραιὸν συντακεὶς ἀποφθερῶ : 

τί μ᾽ ὠφελήσει παιδὸς ὀστέων θιγεῖν ; 

ὦ δυσπάλαιστον γῆρας, ὡς μισῶ σ᾽ ἔχων. 

μισῶ δ᾽ ὕσοι χρῴζουσιν ἐκτείνειν βίον, 

βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύμασι 

παρεκτρέποντες ὀχετὸν ὥστε μὴ θανεῖν" 

οὺς χρῆν, ἐπειδὰν μηδὲν ὠφελῶσι γῆν, 

θανόντας ἔρρειν κἀκποδὼν εἶναι νέοις. 

1094-1118. 
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ΟἸΧΧΧΤΙ. 

“Ζιαηιοηέ 07, Ἡδοιϑα οὐον ΑΞίψαπαα. 

ΥΣΤΗΝΕ, κρατὸς ὥς σ᾽ ἔκειρεν ἀθλίως 

τείχη πατρῴα, Λοξίου πυργώματα, 
τὰ ᾿ Σ ΤΕ ΓΨ. » ,ὕ 
ὃν πόλλ᾽ ἐκήπευσ᾽ ἡ τεκοῦσα βόστρυχον 

φιλήμασίν τ᾽ ἔδωκεν, ἔνθεν ἐκγελᾷ 
᾽ , ε “ ᾿, 8.2 ᾽ 1 " , 

ὀστέων ῥαγέντων φόνος, ἵν᾿ αἰσχρὰ μὴ λέγω" 

ὦ χεῖρες, ὡς εἰκοὺς μὲν ἡδείας πατρὸς 

κέκτησθ᾽, ἐν ἄρθροις δ᾽ ἔκλυτοι πρόκεισθέ μοι. 

ὦ πολλὰ κόμπους ἐκβαλὸν φίλον στόμα, 

ὄλωλας, ἐψεύσω μ᾽, ὕτ᾽ ἐσπίπτων πέπλους, 

Ὦ μῆτερ, ηὔδας, ἡ πολύν σοι βοστρύχων 
, -» " ΄ ν.Ἑ ΄ 

πλόκαμον κεροῦμαι, πρὸς τάφον θ᾽ ὁμηλίκων 

κώμους ἀπάξω, φίλα διδοὺς προσφθέγματα. 
.ν» ᾽ ἊΣ ψρὰ ἢ ἌἈΕΒαΚῚ ᾿ ΄, 

σὺ δ᾽ οὐκ ἔμ᾽, ἀλλ᾽ ἐγὼ σὲ τὸν νεώτερον, 

γραῦς, ἄπολις, ἄτεκνος, ἄθλιον θάπτω νεκρόν. 

οἴμοι, τὰ πόλλ᾽ ἀσπάσμαθ᾽ αἵ τ᾽ ἐμαὶ τροφαὶ 

ὕπνοι τ᾽ ἐκεῖνοι φροῦδά μοι. τί καί ποτε 

γράψειεν ἄν σε μουσοποιὸς ἐν τάφῳ ; 
εἰ “ ’ ιν ᾽ Ὁ Ὁ 

τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἔκτειναν ᾿Αργεῖοί ποτε 
΄ὔ ᾽ . ᾽ , ’ » τε ’ 

δείσαντες ; αἰσχρὸν τοὐπίγραμμά γ᾽ Ἑλλάδι. 

Τγοαάο5, 1178-119]. 
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ΘΕΧΣ ΧΤΙΣ, 

71ογ5 Μογηϊηρ᾽ ϑο1. 

ῬΜΑΤΑ μὲν τάδε λαμπρὰ τεθρίππων 

ἥλιος ἤδη κάμπτει κατὰ γῆν, 

ἄστρα δὲ φεύγει πῦρ τόδ᾽ ἀπ’ αἰθέρος 

ἐς νύχθ᾽ ἱερὰν, 

Παρνησιάδες δ᾽ ἄβατοι κορυφαὶ 

καταλαμπόμεναι τὴν ἡμερίαν 

ἁψῖδα βροτοῖσι δέχονται. 

σμύρνης δ᾽ ἀνύδρου καπνὸς εἰς ὀρόφους 

Φοίβου πέτεται, 

θάσσει δὲ γυνὴ τρίποδα ζάθεον 

Δελφὶς, ἀείδουσ᾽ “Ἕλλησι βοὰς, 

ἃς ἂν ᾿Απόλλων κελαδήσῃ. 

ἀλλ᾽, ὦ Φοίβου Δελφοὶ θέραπες, 

τὰς Κασταλίας ἀργυροειδεῖς 

βαίνετε δίνας, καθαραῖς δὲ δρόσοις ͵ 

ἀφυδρανάμενοι στείχετε ναούς" 

στόμα τ᾽ εὔφημον φρουρεῖτ᾽ ἀγαθὸν, 

φήμας τ᾽ ἀγαθὰς τοῖς ἐθέλουσιν 

μαντεύεσθαι 

γλώσσης ἰδίας ἀποφαίνειν. 

ἡμεῖς δὲ, πόνους οὺς ἐκ παιδὸς 

μοχθοῦμεν ἀεὶ, πτόρθοισι δάφνης 

στέφεσίν θ᾽ ἱεροῖς ἐσόδους Φοίβου 

καθαρὰς θήσομεν ὑγραῖς τε πέδον 
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ῥανίσιν νοτερὸν, πτηνῶν τ᾽ ἀγέλας, 

αἱ βλάπτουσιν 

σέμν᾽ ἀναθήματα, τόξοισιν ἐμοῖς 

φυγάδας θήσομεν" ὡς γὰρ ἀμήτωρ 

ἀπάτωρ τε γεγὼς τοὺς θρέψαντας 

Φοίβου ναοὺς θεραπεύω. 

1οη, 82-111. 

ΟἸΧΧΧΙΤ. 

Τουοῖς Υ {μ.6 Βαροο]απαΐξ. 

ΓΈΛΑΤΙΑ μὲν βοσκήματ᾽ ἄρτι πρὸς λέπας 

μόσχων ὑπεξήκριζον, ἡνίχ᾽ ἥλιος 

ἀκτῖνας ἐξίησι θερμαίνων χθόνα. 

ὁρῶ δὲ θιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν, 

ὧν ἦρχ᾽ ἑνὸς μὲν Αὐτονόη, τοῦ δευτέρου 

μήτηρ ᾿Αγαύη σὴ, τρίτου δ᾽ ᾿Ινὼ χοροῦ. 

ηὗδον δὲ πᾶσαι σώμασιν παρειμέναι, 

αἱ μὲν πρὸς ἐλάτης νῶτ᾽ ἐρείσασαι φόβην, 

αἱ δ᾽ ἐν δρυὸς φύλλοισι πρὸς πέδῳ κάρα 

εἰκῆ βαλοῦσαι σωφρόνως, οὐχ ὡς σὺ φῇς 

ῳνωμένας κρατῆρι καὶ λωτοῦ ψόφῳ 

θηρᾶν καθ᾽ ὕλην Κύπριν ἠρημωμένας. 

ἡ σὴ δὲ μήτηρ ὠλολυξεν ἐν μέσαις 

σταθεῖσα βάκχαις, ἐξ ὕπνου κινεῖν δέμας, 

μυκήμαθ᾽ ὡς ἤκουσε κεροφόρων βοῶν. 

αἱ δ᾽ ἀποβαλοῦσαι θαλερὸν ὀμμάτων ὕπνον 

ἀνῇξαν ὀρθαὶ, θαῦμ᾽ ἰδεῖν εὐκοσμίας, 
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γέξαι, παλαιαὶ, παρθένοι τ᾽ ἔτ᾽ ἄζυγες. 

καὶ πρῶτα μὲν καθεϊσὰν εἰς ὥμους κόμας, 
΄ ιν τ ͵ ,: « ΄ νεβρίδας τ᾽ ἀνεστείλανθ᾽, ὕσαισιν ἁμμάτων 

; 5 ᾿, " Η . 

σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο, καὶ καταστίκτους δορὰς 

ὄφεσι κατεζώσαντο λιχμῶσιν γένυν. 

αἱ δ᾽ ἀγκάλαισι δορκάδ᾽ ἢ σκύμνους λύκων 
᾽ ’ ν ᾿Ὶ ᾽ ’ ᾿ 

ἀγρίους ἔχουσαι λευκὸν ἐδίδοσαν γάλα, 

ὅσαις νεοτόκοις μαστὸς ἣν σπαργῶν ἔτι 
, , ὡ  Σ " »ν , 

βρέφη λιπούσαις᾽ ἐπὶ δ᾽ ἔθεντο κισσίνους 

στεφάνους δρυός τε σμίλακός τ᾽ ἀνθεσφόρου. 

θύρσον δὲ τις λαβοῦσ᾽ ἔπαισεν ἐς πέτραν, 

ὅθεν δροσώδης ὕδατος ἐκπηδᾷ νοτίς. 

ἄλλη δὲ νάρθηκ᾽ ἐς πέδον καθῆκε γῆς, 

καὶ τῇδε κρήνην ἐξανῆκ᾽ οἴνου θεός" 

ὕσαις δὲ λευκοῦ πώματος πόθος παρῆν, 

ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶσαι χθόνα 

γάλακτος ἑσμοὺς εἶχον" ἐκ δὲ κισσίνων 

θύρσων γλυκεῖαι μέλιτος ἔσταζον ῥοαί. 

Βαοοῖιαο, 677-711. 

ΟΥΧΧΧΥ. 

7 ϑογέῳ. 

Ἂ" ἐν παννυχίοις χοροῖς 

θήσω ποτὲ λευκὸν 

πόδ᾽ ἀναβακχεύουσα δέραν 

εἰς αἰθέρα δροσερὸν 

ῥίπτουσ᾽, ὡς νεβρὸς χλοεραῖς 

Ρ 
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ἐμπαίζουσα λείμακος ἡδοναῖς 

ἡνίκ᾽ ἂν φοβερὸν φύγῃ 

θήραμ᾽ ἔξω φυλακᾶς 

εὐπλέκτων ὑπὲρ ἀρκύων, 

θωὕΐὕσσων δὲ κυναγέτας 

συντείνῃ δρόμημα κυνῶν, 

μόχθοις τ᾽ ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀξέλ- 

λαις θρώσκῃ πεδίον 

παραποτάμιον, ἡδομένα 

βροτῶν ἐρημίαις, 

σκιαροκόμου τ᾽ ἐν ἔρνεσιν ὕλας. 

805-870. 

ΟἸΧ ΧΧΥΙ. 

716 ϑαογίοο 077 ̓ Ῥοίψαοπα. 

ΑΡῊΝ μὲν ὄχλος πᾶς ᾿Αχαιϊκοῦ στρατοῦ 

πλήρης πρὸ τύμβου σῆς κόρης ἐπὶ σφαγάς. 

λαβὼν δ᾽ ᾿Αχιλλέως παῖς Πολυξένην χερὸς 

ἔστησ᾽ ἐπ’ ἄκρου χώματος, πέλας δ᾽ ἐγώ" 

λεκτοί τ᾽ ᾿Αχαιῶν ἔκκριτοι νεανίαι, 

σκίρτημα μόσχου σῆς καθέξοντες χεροῖν, 

ἕσποντο' πλῆρες δ᾽ ἐν χεροῖν λαβὼν δέπας 

πάγχρυσον ἔρρει χειρὶ παῖς ᾿Αχιλλέως 

χοὰς θανόντι πατρί: δημαίνει δὲ μοι 

σιγὴν ᾿Αχαιῶν παντὶ κηρῦξαι στρατῷ. 

κἀγὼ παραστὰς εἶπον ἐν μέσοις τάδε" 
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σιγᾶτ᾽, ᾿Αχαιοὶ, σῖγα πᾶς ἔστω λεώς" 
; ’ 2 » »»»Ἕ»ν 

σίγα, σιώπα νήνεμον δ᾽ ἔστησ᾽ ὄχλον. 

ὁ δ᾽ εἶπεν, ὦ παῖ Πηλέως, πατὴρ δ᾽ ἐμὸς, 

δέξαι χοάς μοι τάσδε κηλητηρίους, 

νεκρῶν ἀγωγούς" ἐλθὲ δ᾽, ὡς πίῳς μέλαν 
’ ᾽ Α ῖ 8. 88 ὃ ’ 

κόρης ἀκραιφνὲς αἷμ᾽, ὅ σοι δωρούμεθα 

στρατός τε κἀγώ" πρευμενὴς δ᾽ ἡμῖν γενοῖ;, 

λῦσαί τε πρύμνας καὶ χαλινωτήρια 

νεῶν δὸς ἡμῖν, πρευμενοῦς τ᾽ ἀπ᾽ "Ἰλίου 

νόστου τυχόντας πάντας ἐς πάτραν μολεῖν. 

τοσαῦτ᾽ ἔλεξε, πᾶς δ᾽ ἐπηύξατο στρατός. 

εἶτ᾽ ἀμφίχρυσον φάσγανον κώπης λαβὼν 

ἐξεῖλκε κολεοῦ, λογάσι δ᾽ ᾿Αργείων στρατοῦ 
, » Ις "-Ὁ- νεανίαις ἔνευσε παρθένον λαβεῖν. 

ἡ δ᾽, ὡς ἐφράσθη, τόνδ᾽ ἐσήμηνεν λόγον" 
- ᾿Ὶ ᾽ ᾿ , ᾽ "» ’ 

ὦ τὴν ἐμὴν πέρσαντες ᾿Αργεῖοι πόλιν, 

ἑκοῦσα θνήσκω" μή τις ἅψηται χροὸς 

τοὐμοῦ" παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως. 

ἐλευθέραν δέ μ᾽, ὡς ἐλευθέρα θάνω, 

πρὸς θεῶν μεθέντες κτείνατ᾽" ἐν νεκροῖσε γὰρ 

δούλη κεκλῆσθαι βασιλὶς οὖσ᾽ αἰσχύνομαι. 

λαοὶ δ᾽ ἐπερρόθησαν, ᾿Αγαμέμνων τ᾽ ἄναξ 

εἶπεν μεθεῖναι παρθένον νεανίαις. 

κἀπεὶ τόδ᾽ εἰσήκουσε δεσποτῶν ἔπος, 
Ὁ ’  Ψ » Ἀ. Ἷ 

λαβοῦσα πέπλους ἐξ ἄκρας ἐπωμίδος 

ἔρρηξε λαγόνος εἰς μέσον παρ᾽ ὀμφαλὸν, 

μαστούς τ᾽ ἔδειξε στέρνα θ᾽, ὡς ἀγάλματος, 

κάλλιστα" καὶ καθεῖσα πρὸς γαῖαν γόνυ 
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ἔλεξε πάντων τλημονέστατον λόγον'᾽ 

ἰδοὺ τόδ᾽, εἰ μὲν στέρνον, ὦ νεανία, 
, - - 2 ϑικε ᾽ 7 ,ὔ 

παίειν προθυμεῖ, παῖσον, εἰ δ᾽ ὑπ᾽ αὐχένα 
Ψ ΄ ᾿ ᾿ ᾿Ὶ «“ 

χρῇζεις, πάρεστι λαιμὸς εὐτρεπὴς ὅδε. 

ὁ δ᾽ οὐ θέλων τε καὶ θέλων, οἴκτῳ κόρης, 

τέμνει σιδήρῳ πνεύματος διαρροάς" 
Μ Α Ἄν» ’ " ς Α , ,ὔ 3 ἃ κρουνοὶ δ᾽ ἐχώρουν᾽ ἡ δὲ καὶ θνήσκουσ᾽ ὕμως 

πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμως πεσεῖν, 

κρύπτουσ᾽ ἃ κρύπτειν ὄμματ᾽ ἀρσένων χρεών. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀφῆκε πνεῦμα θανασίμῳ σφαγῇ, 

οὐδεὶς τὸν αὐτὸν εἶχεν ᾿Αργείων πόνον, 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν τὴν θανοῦσαν ἐκ χερῶν 

φύλλοις ἔβαλλον, οἱ δὲ πληροῦσιν πυρὰν 
Ἵ , , « ᾽ , 

κορμοὺς φέροντες πευκίνους, ὁ δ᾽ οὐ φέρων 

πρὸς τοῦ φέροντος τοιάδ᾽ ἤκουεν κακά" 

ἕστηκας, ὦ κώκιστε, τῇ νεάνιδι 

οὐ πέπλον, οὐδὲ κόσμον ἐν χεροῖν ἔχων; 
᾽ μὲ 4 ἊΨ 7 ᾽ ᾽ ’ὔ οὐκ εἶ τι δώσων τῇ περίσσ᾽ εὐκαρδίῳ 

΄ ιν» ὦ »ῇω, 3 ἢ ἐν ͵ ψυχήν τ᾽ ἀρίστῃ ; τοιάδ᾽ ἀμφὶ σῆς λέγω 

παιδὸς θανούσης" εὐτεκνωτάτην δὲ σε 

πασῶν γυναικῶν δυστυχεστάτην θ᾽ ὁρῶ. 

Ἡδοίνα, 521-582, 
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ΟΙΧΧΧΥΤΙΙ. 

716 ])ογιοη 97 Μαάηο55 δβοηΐ αραϊηδέ Πογολο5. 

1γ18.---. 4.886. 

Η σὺ νουθέτει τά θ᾽ Ἥρας κἀμὰ μηχανήματα. 

ΛΥΤΤΑ. ἐς τὸ λῷστον ἐμβιβάζω σ᾽ ἴχνος 

ἀντὶ τοῦ κακοῦ. 

ΤΡῚΣ. οὐχ σωφρονεῖν γ᾽ ἔπεμψε δεῦρό σ᾽ ἡ Διὸς 

δάμαρ. 

ΛΥΤΤΑ. Ἥλιον μαρτυρόμεσθα δρῶσ᾽ ἃ δρᾶν οὐ βού- 

λομαι. 

εἰ δὲ δή μ᾽ Ἥρᾳ θ᾽ ὑπουργεῖν σοί τ᾽ ἀναγκαίως ἔχει 

τάχος ἐπιρροιβδεῖν θ᾽ ὁμαρτεῖν ὡς κυνηγέτῃ κύνας, 

εἶμί γ᾽. οὔτε πόντος οὕτω κύμασι στένων λάβρος, 

οὔτε γῆς σεισμὸς κεραυνοῦ τ᾽ οἷστρος ὠδῖνας πνέων, 

οἷ ἐγὼ στάδια δραμοῦμαι στέρνον εἰς Ἡρακλέους, 

καὶ καταρρήξω μέλαθρα καὶ δόμους ἐπεμβαλῶ 

τέκν᾽ ἀποκτείνασα πρῶτον" ὁ δὲ κανὼν οὐκ εἴσεται 

παῖδας οὺς ἔτικτ᾽ ἐναίρων, πρὶν ἂν ἐμῆς λύσσης ὑφῇ. 

ἣν ἰδοὺ καὶ δὴ τινάσσει κρᾶτα βαλβίδων ἄπο, 

καὶ διαστρόφους ἑλίσσει σῖγα γοργωποὺς κόρας. 

ἀμπνοὰς δ᾽ οὐ σωφρονίζει, ταῦρος ὡς εἰς ἐμβολὴν," 

δεινὰ μυκᾶται δὲ ΚΚῆρας ἀνακαλῶν τὰς Ταρτάρου. 

τάχα σ᾽ ἐγὼ μᾶλλον χορεύσω καὶ καταυλήσω φόβῳ. 

στεῖχ᾽ ἐς Οὔλυμπον πεδαίρουσ᾽, Ἷρι, γενναῖον πόδα" 

ἐς δόμους δ᾽ ἡμεῖς ἄφαντοι δυσόμεσθ᾽ 'Ηρακλέους. 

Ηετο. Εποη5, 855-87, 
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ΟἸΧΧΧΥΙΠΙΠ. 

«ἀπιϑιζοη. 

Ι τῆς κακίστης δαιμόνων ἐφίεσαι 

Φιλοτιμίας, παῖ; μὴ σύ γ᾽ ἄδικος ἡ θεός" 

πολλοὺς δ᾽ ἐς οἴκους καὶ πόλεις εὐδαίμονας 

εἰσῆλθε κἀξῆλθ᾽ ἐπ’ ὀλέθρῳ τῶν χρωμένων" 
᾽ - 

ἐφ᾽ ῃ σὺ μαίνει" κεῖνο κάλλιον, τέκνον, 

ἰσότητα τιμᾶν, ἣ φίλους ἀεὶ φίλοις 

πόλεις τε πόλεσι συμμάχους τε συμμάχοις 

ξυνδεῖ: τὸ γὰρ ἴσον νόμιμον ἀνθρώποις ἔφυ, 

τῷ πλέονι δ᾽ ἀεὶ πολέμιον καθίσταται 

τοὔλασσον, ἐχθρᾶς θ᾽ ἡμέρας κατάρχεται. 

καὶ γὰρ μέτρ᾽ ἀνθρώποισι καὶ μέρη σταθμῶν 
ΣΕ: » ᾽ὔ ᾿ ’ ἰσότης ἔταξε κἀριθμὸν διώρισε, 

νυκτός τ᾽ ἀφεγγὲς βλέφαρον ἡλίου τε φῶς 

ἴσον βαδίζει τὸν ἐνιαύσιον κύκλον, 
7 ’ ᾽ " ’ » ’ 

κοὐδέτερον αὐτῶν φθόνον ἔχει νικώμενον. 

εἶθ᾽ ἥλιος μὲν νύξ τε δουλεύει βροτοῖς, 
ΝΠ ἊΨ ᾽ ᾽ “ ἤ » » 

σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέξει δωμάτων ἔχων ἴσον 9 
΄ ι εν ὦ ῃ ᾽ ͵ 

τί τὴν τυραννίδ᾽, ἀδικίαν εὐδαίμονα, 
στ ενο ιν , ζει γι , 

τιμᾷς ὑπέρφευ, καὶ μέγ᾽ ἥγησαι τόδε, 
’ ’ ᾿Ὶ , ΗΒ 

περιβλέπεσθαι τίμιον ; κενὸν μὲν οὔν. 

ἢ πολλὰ μοχθεῖν πόλλ᾽ ἔχων ἐν δώμασι 

βούλει; τί δ᾽ ἔστι τὸ πλέον ; ὄνομ᾽ ἔχει μόνον" 
γ Η ΟΨ ὰ} - ,.ε ᾿ » " 
ἐπεὶ τά γ᾽ ἀρκοῦνθ᾽ ἱκανὰ τοῖς γε σώφροσιν. 

»Ἢ ᾿ ’ ," , " 

οὔτοι τὰ χρήματ᾽ ἴδια κέκτηνται βροτοὶ; 
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τὰ τῶν θεῶν δ᾽ ἔχοντες ἐπιμελούμεθα" 
« , ᾽ Βα, Ἢ -“ ’ ὅταν δὲ χρῴζωσο᾽, αὔτ᾽ ἀφαιροῦνται πάλιν. 

Ῥβοογιΐββαο, 591-557. 

ΟἸΧΧΧΙΧ, 

Εἰοοίγα τυαΐολῖηρ᾽ ὃν ἐδ σοτιοῖ, 9.5, Ογδϑδί65. 

0Ρ, 

ΗΔ. 

ΟΡ. 

ΗΛ. 

ΗΛ. 

ΟΡ. 

ΗΛ. 

ΦΙΛΟΝ ὕπνου θέλγητρον, ἐπίκουρον νό- 

σου, 

ὡς ἡδύ μοι προσῆλθες ἐν δέοντί τε. 

ὦ πότνια λήθη τῶν κακῶν, ὡς εἶ σοφὴ, 

καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν εὐκταία θεός. 
’ ΙΔ: - ε » , ᾽ ᾿ πόθεν ποτ᾽ ἦλθον δεῦρο ; πῶς δ᾽ ἀφικόμην: 

᾽ -»" .) » νι ᾽ ᾿ -» ἀμνημονῶ γὰρ τῶν πρὶν ἀπολειφθεὶς φρενῶν. 

ὦ φίλταθ᾽, ὥς μ᾽ ηὔφρανας εἰς ὕπνον πεσών. 

βούλει θίγω σου κἀνακουφίσω δέμας ; 

λαβοῦ λαβοῦ δῆτ᾽, ἐκ δ᾽ ὑμορξον ἀθλίου 
’ ᾿) ᾷ , ἢ ’ Δ» 2 » στόματος ἀφρώδη πέλανον ὀμμάτων τ᾽ ἐμῶν. 

ἰδοὺ τὸ δούλευμ᾽ ἡδὺ, κοὐκ ἀναίνομαι 

ἀδέλφ᾽ ἀδελφῇ χειρὶ θεραπεύειν μέλη. 
- κ. Ἂ ΕΣ π᾿ - 

οἴμοι, κασίγνητ᾽, ὄμμα σὸν ταράσσεται, 
. " , ΄ » - 

ταχὺς δὲ μετέθου λύσσαν, ἄρτι σωφρονῶν. 

ὦ μῆτερ, ἱκετεύω σε, μὴ ᾿πίσειέ μοι 

τὰς αἱματωποὺς καὶ δρακοντώδεις κόρας. 
᾿ ᾽ " " Π ΕΣ ᾽ ᾿ »" ᾽ ὃ ΄ μέν᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις 

ὁρᾷς γὰρ οὐδὲν ὧν δοκεῖς σάφ᾽ εἰδέναι. 
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ΟΡ. ὦ Φοῖβ᾽, ἀποκτενοῦσί μ᾽ αἱ κυνώπιδες, 

γοργῶπες, ἐνέρων ἱέριαι, δειναὶ θεαί. 

ΗΔ. οὔτοι μεθήσω" χεῖρα δ᾽ ἐμπλέξασ᾽ ἐμὴν 

σχήσω σε πηδᾷν δυστυχῆ πηδήματα. 

ΟΡ. μέθες" μί᾽ οὖσα τῶν ἐμῶν ᾿Ερινύων 

μέσον μ᾽ ὀχμάζεις, ὡς βάλῃς εἰς Τάρταρον. 

Ογεβίοβ, 211-222: 258-2θὅ. 

ΟΧΟ. 

γον ἔ]ι6 71) οϑαίο ἴηι ἐΠ6 Αγρῖυο “4 58οῃιδἴῃ. 

ΠΕΡΡΟΘΗΣΑΝ δ᾽ οἱ μὲν ὡς καλῶς λέγοι, 
.- Ὁ ᾽ ᾽ ΄ ΕΣ “ΟΙ» 

οἱ δ᾽ οὐκ ἐπήνουν. κἀπὶ τῷδ᾽ ἀνίσταται 
᾽ ,ὔ ᾽ ὦ ᾽ , Ψ 

ἀνήρ τις ἀθυρόγλωσσος, ἰσχύων θράσει, 
᾽ -“ ᾽ ᾽ὔ - ᾽ ’ 

Ἀργεῖος οὐκ ᾿Αργεῖος, ἠναγκασμένος, 

θορύβῳ τε πίσυνος κἀμαθεῖ παρρησίᾳ, 
ὌΡΕΙ, ὙΕ] ᾽ ῃ ἕν » 

πιθανὸς ἔτ᾽ αὐτοὺς περιβαλεῖν κακῷ τινι. 

ὕταν γὰρ ἡδὺς τοῖς λόγοις φρονῶν κακῶς 
, , -" “ῳ κα ᾿ , 

πείθῃ τὸ πλῆθος, τῇ πόλει κακὸν μέγα" 

ὅσοι δὲ σὺν νῷ χρηστὰ βουλεύουσ᾽ ἀεὶ, 

κἂν μὴ παραυτίκ᾽, αὖθίς εἰσι χρήσιμοι 

πόλει. θεᾶσθαι δ᾽ ὧδε χρὴ τὸν προστάτην 

ἰδόνθ᾽" ὅμοιον γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται. 

ὃς εἶπ᾽ ᾽Ορέστην καὶ σ᾽ ἀποκτεῖναι πέτροις 

βάλλοντας" ὑπὸ δ᾽ ἔτεινε Τυνδάρεως λόγους 

τῷ σφὼ κατακτείνοντι τοιούτους λέγειν. 

ἄλλος δ᾽ ἀναστὰς ἔλεγε τῷδ᾽ ἐναντία, 

μορφῇ μὲν οὐκ εὐωπὸς, ἀνδρεῖος δ᾽ ἀνὴρ, 
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ὀλιγάκις ἄστυ κἀγορᾶς χραίνων κύκλον, 

αὐτουργὸς; οἵπερ καὶ μόνοι σώζουσι γῆν, 

ξυνετὸς δὲ, χωρεῖν ὁμόσε τοῖς λόγοις θέλων, 

ἀκέραιος, ἀνεπίληπτον ἠσκηκὼς βίον" 

ὃς εἶπ’ ᾽Ορέστην παῖδα τὸν ᾿Αγαμέμνονος 

στεφανοῦν, ὃς ἠθέλησε τιμωρεῖν πατρὶ, 

κακὴν γυναῖκα κἄθεον κατακτανὼν, 

ἣ κεῖν᾽ ἀφύρει, μήθ᾽ ὁπλίζεσθαι χέρα 

μῆτε στρατεύειν ἐκλιπόντα δώματα, 

εἰ τἄνδον οἰκουρήμαθ᾽ οἱ λελειμμένοι 

φθείρουσιν ἀνδρῶν εὔνιδας λωβώμενοι. 

901-980, 

ΟΧΟΙ. 

Τλὲ Μοοίϊηρ' οΥ Αϑαπιοηιποη απὰ Τρηϊροηΐα 

αἱ «εϊϊ. 

1Φ. 

ΠΑΤῈΡ, ἐσεῖδόν σ᾽ ἀσμένη πολλῷ 'χρόνῳ. 

ΑΓΑ. καὶ γὰρ πατὴρ σέ. τόδ᾽ ἴσον ὑπὲρ 

ἀμφοῖν λέγεις. 

1Φ, χαῖρ᾽" εὖ δὲ μ᾽ ἀγαγὼν πρὸς σ᾽ ἐποίησας, 

πάτερ. 

ΑΓΨΓΑ. οὐκ οἵδ᾽ ὅπως φῶ τοῦτο καὶ μὴ φῶ, τέκνον. 

ΙΦ. ἔα" 

ὡς οὐ βλέπεις εὔκηλον ἄσμενός μ᾽ ἰδών. 

ΑΓΡΑ. πόλλ᾽ ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ στρατηλάτῳ μέλει. 

ΙᾧΦ. παρ᾽ ἐμοὶ γενοῦ νῦν, μὴ ᾽πὶ φροντίδας τρέπου. 
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ΓΆΤΑ. ἀλλ᾽ εἰμὶ παρὰ σοὶ νῦν ἅπας, κοὺκ ἄλλοθι. 

1Φ. μέθες νῦν ὀφρὺν ὄμμα τ᾽ ἔκτεινον φίλον. 

ΑΓΑ. ἰδοὺ γέγηθά σ᾽ ὡς γέγηθ᾽ ὁρῶν, τέκνον. 

1Φ. κἄπειτα λείβεις δάκρυ᾽ ἀπ’ ὀμμάτων σέθεν : 

ΑΤΛΑ. μακρὰ γὰρ ἡμῖν ἡ ̓ πιοῦσ᾽ ἀπουσία..---- 

1Φ. μέν᾽, ὦ πάτερ, κατ᾽ οἶκον ἐπὶ τέκνοις σέθεν. 

ΑΓΑ. θέλω γε" τὸ θέλειν δ᾽ οὐκ ἔχων ἀλγύνομαι. 

1Φ. ὄλοιντο λόγχαι καὶ τὰ Μενέλεω κακά. 

ΑΤΛΑ. ἄλλους ὀλεῖ πρόσθ᾽ ἁμὲ διολέσαντ᾽ ἔχει. 

1Φ, ὡς πολὺν ἀπῆσθα χρόνον ἐν Αὐλίδος μυχοῖς. 

ΔΓΑ. καὶ νῦν γέ μ᾽ ἴσχει δή. τι μὴ στέλλειν στρατόν. 

1Φ, ποῦ τοὺς Φρύγας λέγουσιν ᾧκίσθαι, πάτερ: 

ΑΓΑ. οὗ μήποτ᾽ οἰκεῖν ὥφελ᾽ ὁ Πριάμου Πάρις. 

[Φ. φεῦ. 

εἴθ᾽ ἣν καλόν μοι σοί τ᾽ ἄγειν σύμπλουν ἐμέ. 

ΑΓ. ἔτ᾽ ἔστι καὶ σοὶ πλοῦς, ἵνα μνήσει πατρός. 

1Φ. σὺν μητρὶ πλεύσασ᾽ ἢ μόνη πορεύσομαι: 

ΑΓΑ. μόνη, μονωθεῖσ᾽ ἀπὸ πατρὸς καὶ μητέρος. 

1Φ. οὔ πού μ᾽ ἐς ἄλλα δώματ᾽ οἰκίζεις, πάτερ ; 

ΑΓΑ. ἔα τάδ᾽" οὐ χρὴ τοιάδ᾽ εἰδέναι κόρας. 

Τρ]. ἴὰ Διμά., 640. 

ΟΧΟΙΙ. 

Τρηϊροπῖα᾽ 5 Ραμ 707 1476. 

Ι μὲν τὸν ᾿Ορφέως εἶχον, ὦ πάτερ, λόγον, 

πείθειν ἐπάδουσ᾽, ὥσθ᾽ ὁμαρτεῖν μοι πέτρας, 

κηλεῖν τε τοῖς λόγοισιν γὺς ἐβουλόμην, 
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ἐνταῦθ᾽ ἂν ἦλθον. νῦν δὲ τἀπ’ ἐμοῦ σοφὰ, 

δάκρυα παρέξω" ταῦτα γὰρ δυναίμεθ᾽ ἂν. 

ἱκετηρίαν δὲ γόνασιν ἐξάπτω σέθεν 

τὸ σῶμα τοὐμὸν, ὕπερ ἔτικτεν ἥδε σοι, 

μή μ᾽ ἀπολέσῃς ἄωρον: ἡδὺ γὰρ τὸ φῶς 

βλέπειν" τὰ δ᾽ ὑπὸ γῆν μή μ᾽ ἰδεῖν ἀναγκάσῃς. 

πρώτη σ᾽ ἐκάλεσα πατέρα, καὶ σὺ παῖδ᾽ ἐμέ: 

πρώτη δὲ γόνασι σοῖσι σῶμα δοῦσ᾽ ἐμὸν 

φίλας χάριτας ἔδωκα κἀντεδεξάμην. 

λόγος δ᾽ ὁ μὲν σὸς ἦν ὅδ᾽" ΤΑρά σ᾽, ὦ τέκνον, 

εὐδαίμον᾽ ἀνδρὸς ἐν δόμοισιν ὄψομαι 

ζῶσάν τε καὶ θάλλουσαν ἀξίως ἐμοῦ: 

οὑμὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἣν αὖ, περὶ σὸν ἐξαρτωμένης 

γένειον, οὗ νῦν ἀντιλάζυμαι χερί" 

Τί δ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ σέ; πρέσβυν ἄρ᾽ εἰσδέξομαι 

ἐμῶν φίλαισιν ὑποδοχαῖς δόμων, πάτερ, 

πόνων τιθηνοὺς ἀποδιδοῦσά σοι τροφάς: 

τούτων ἐγὼ μὲν τῶν λόγων μνήμην ἔχω, ᾿ 

σὺ δ᾽ ἐπιλέλησαι, καί μ᾽ ἀποκτεῖναι θέλεις. 

μὴ πρός σε Πέλοπος καὶ πρὸς ᾿Ατρέως πατρὸς 

καὶ τῆσδε μητρὸς, ἣ πρὶν ὠδίνουσ᾽ ἐμὲ 

νῦν δευτέραν ὠδῖνα τήνδε λαμβάνει. 

τί μοι μέτεστι τῶν ᾿Αλεξάνδρου γάμων 

Ἑλένης τε; πόθεν ἦλθ᾽ ἐπ᾽ ὀλέθρῳ τὠμῷ, πάτερ : 

βλέψον πρὸς ἡμᾶς, ὄμμα δὸς φίλημά τε, 

ἵν᾽ ἀλλὰ τοῦτο κατθανοῦσ᾽ ἔχω σέθεν 

μνημεῖον, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείθει λόγοις. 

ἀδελφὲ, μικρὸς μὲν σύ γ᾽ ἐπίκουρος φίλοις, 
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ὅμως δὲ συνδάκρυσον, ἱκέτευσον πατρὸς 

τὴν σὴν ἀδελφὴν μὴ θανεῖν" αἴσθημά τοι 

κἀν νηπίοις γε τῶν κακῶν ἐγγίγνεται. 

ἰδοὺ σιωπῶν λίσσεταί σ᾽ ὅδ᾽, ὦ πάτερ. 

ἀλλ᾽ αἴδεσαί με καὶ κατοίκτειρον βίον. 

1211-124θ. 

ΟΧΟΠΙῚ. 

Ζρλϊροηῖα αὐ αἰγὶ. 

ΚΑΡΔΙΑ τάλαινα, πρὶν μὲν ἐς ξένους 

γαληνὸς ἦσθα καὶ φιλοικτίρμων ἀεὶ, 

ἐς θοὐμόφυλον ἀναμετρουμένη δάκρυ, 

Ἕλληνας ἄνδρας ἡνίκ᾽ ἐς χέρας λάβοις. 

γῦν δ᾽ ἐξ ὀνείρων οἷσιν ἠγριώμεθα 

δοκοῦσ᾽ ᾿Ορέστην μηκέθ᾽ ἥλιον βλέπειν, 

δύσνουν με λήψεσθ᾽, οἵτινές ποθ᾽ ἥκετε. 

καὶ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἣν ἀληθὲς, ἠσθόμην, φίλαι, 

οἱ δυστυχεῖς γὰρ τοῖσιν εὐτυχεστέροις 

αὐτοὶ καλῶς πράξαντες οὐ φρονοῦσιν εὖ. 

ἀλλ᾽ οὔτε πνεῦμα Διόθεν ἦλθε πώποτε, 

οὐ πορθμὶς, ἥτις διὰ πέτρας Συμπληγάδας 

Ἑλένην ἀπήγαγ᾽ ἐνθάδ᾽, ἥ μ᾽ ἀπώλεσε, 

Μενέλεών θ᾽, ἵν᾽ αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην 

τὴν ἐνθάδ᾽ Δύλιν ἀντιθεῖσα τῆς ἐκεῖ, 

οἵ μ ὥστε μόσχον Δαναΐδαι χειρούμενοι 

ἔσφαζον, ἱρεὺς δ᾽ ἣν ὁ γεννήσας πατήρ. 

οἴμοι: κακῶν γὰρ τῶν τότ᾽ οὐκ ἀμνημονῶ, 

σσῳ,... 
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ὅσας γενείου χεῖρας ἐξηκόντισα, 

γονάτων τε τοῦ τεκόντος ἐξαρτωμένη, 

λέγουσα τοιάδ᾽" Ὦ πάτερ, νυμφεύομαι 

νυμφεύματ᾽ αἰσχρὰ πρὸς σέθεν" μήτηρ δ᾽ ἐμὴ, 

σέθεν κατακτείνοντος, ᾿Αργεῖαί τέ νιν 

ὑμνοῦσιν ὑμεναίοισιν, αὐλεῖται δὲ πᾶν 

μέλαθρον" ἡμεῖς δ᾽ ὀλλύμεσθα πρὸς σέθεν. 

“Αιδὴης ᾿Αχιλλεὺς ἣν ἄρ᾽, οὐχ ὁ Πηλέως, 

ὅν μοι προτείνας πόσιν ἐν ἁρμάτων ὄχοις 

εἰς αἱματηρὸν γάμον ἐπόρθμευσας δόλῳ. 

Τρλιῖρ. ἐπ Τ αἰιγὶβ, 844-571. 

ΟΧΟΙΓ. 

Ογοίορϑ. 

ΟΔ. ΓΕ νυν ὕπως ἅψεσθε τοῦ δαλοῦ χεροῖν 

ἔσω μολόντες" διάπυρος δ᾽ ἐστὶ» καλῶς 

ΧΟ. οὔκουν σὺ τάξεις οὕστινας πρώτους χρεὼν 

καυτὸν μοχλὸν λαβόντας ἐκκαίειν τὸ φῶς 

Κύκλωπος, ὡς ἂν τῆς τύχης κοινώμεθα: 

ΗΝ. α΄. ἡμεῖς μέν ἐσμὲν μακρότερον πρὸ τῶν θυρῶν 

ἑστῶτες ὠθεῖν ἐς τὸν ὀφθαλμὸν τὸ πῦρ. 

ΗΜ. β΄. ἡμεῖς δὲ χωλοί γ᾽ ἀρτίως γεγενήμεθα. 

ΗΜ. α΄. ταὐτὸν πεπόνθατ᾽ ἄρ᾽ ἐμοί: τοὺς γὰρ πόδες 

ἑστῶτες ἐσπάσθημεν οὐκ οἵδ᾽ ἐξ ὅτου. 

ΟΛ. ἑστῶτες ἐσπάσθητε: ΗΜ. β΄. καὶ τά γ᾽ ὄμματα 

μέστ᾽ ἐστὶ κόνεως ἡμιν ἢ τέφρας ποθέν. 
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ΟΔ. 

ΧΟ. 

ΟΔ, 

ΧΟ, 

ΚΎ, 

χο; 

᾿  α 

ΑΝΤΗΟΓΟΟΘΙΑ σ᾽ 4864. 

ἄνδρες πονηροὶ κοὐδὲν οἵδε σύμμαχοι. 

ὁτιὴ τὸ νῶτον τὴν ῥάχιν τ᾽ οἰκτείρομεν, 

καὶ τοὺς ὀδόντας ἐκβαλεῖν οὐ βούλομαι 

τυπτόμενος, αὕτη γίγνεται πονηρία ; 

ἀλλ᾽ οἵδ᾽ ἐπῳδὴν ᾿Ορφέως ἀγαθὴν πάνυ, 

ὡς αὐτόματον τὸν δαλὸν ἐς τὸ κρανίον 

στείχονθ᾽ ὑφάπτειν τὸν μονῶπα παῖδα γῆς. 

πάλαι μὲν δὴ σ᾽ ὄντα τοιοῦτον φύσει, 

νῦν δ᾽ οἷδ᾽ ἄμεινον. τοῖσι δ᾽ οἰκείοις φίλοις 

χρῆσθαί μ᾽ ἀνάγκη. χειρὶ δ᾽ εἰ μηδὲν σθένεις, 

ἀλλ᾽ οὖν ἐπεγκέλευέ γ᾽, ὡς εὐψυχίαν 

φίλων κελευσμοῖς τοῖσι σοῖς κτησώμεθα. 

δράσω τάδ᾽" ἐν τῷ Καρὶ κινδυνεύσομεν. 

κελευσμάτων δ᾽ ἕκατι τυφέσθω Κύκλωψ. 

ἰὼ ἰὼ, γενναιότατοι, 

ὠθεῖτε, σπεύδετε, 

ἐκκαίετε τὴν ὀφρὺν 

θηρὸς τοῦ ξενοδαίτα. 

τύφετ᾽ ὦ, καίετ᾽ ὦ 

τὸν Αἴτνας μηλονόμον. 

τύρνευ᾽, ἕλκε, μηδὲ σ᾽ ἐξοδυνηθεὶς 

δράσῃ τι μάταιον. 

ὦμοι, κατηνθρακώμεθ᾽ ὀφθαλμοῦ σέλας. 

καλός γ᾽ ὁ παιάν" μέλπε μοι τόνδ᾽, ὦ Κύκλωψ, 

ὦμοι μάλ᾽, ὡς ὑβρίσμεθ᾽, ὡς ὀλώλαμεν. 

ἀλλ᾽ οὔτι μὴ φύγητε τῆσδ᾽ ἔξω πέτρας 

χαίροντες, οὐδὲν ὄντες" ἐν πύλαισι γὰρ 

σταθεὶς φάραγγος τάσδ᾽ ἐναρμόσω χέρας. 
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ΧΟ. τί χρῆμ᾽ ἀντεῖς, ὦ Κύκλωψ; ΚΥ. ἀπωλόμην. 

ΧΟ. αἰσχρός γε φαίνει. ΚΥ. κἀπὶ τοῖσδε γ᾽ ἄθλιος. 

ΧΟ. μεθύων κατέπεσες ἐς μέσους τοὺς ἄνθρακας ; 

ΚΥ. Οὖτίς μ᾽ ἀπώλεσ᾽. ΧΟ. οὐκ ἄρ᾽ οὐδείς σ᾽ ἠδίκει. 

ΚΥ. Οὗτίς με τυφλοῖ βλέφαρον. ΧΟ. οὐκ ἄρ᾽ εἶ 

τυφλός. 

ΚΎΥ, ὡς δηὴ σύ. ΧΟ. καὶ πῶς σ᾽ οὔτις ἂν θείη τυ- 

φλόν : 

σκώπτεις" ὁ δ᾽ Οὗτις ποῦ στιν 

ΧΟ. οὐδαμοῦ, Κύκλωψ. 

Ογεῖορς, θ352-676. 

ἘΒΑΘΜΈΝΤΞ. 

ΟΧΟΥ. 

Π)απαο. . 

ΥΝΑΙ, φίλον μὲν φέγγος ἡλίου τόδε, 

καλὸν δὲ πόντου χεῦμ᾽ ἰδεῖν εὐήνεμον, 

γῆ τ᾽ ἠρινὸν θάλλουσα πλούσιόν θ᾽ ὕδωρ, 

πολλῶν τ᾽ ἔπαινον ἐστί μοι λέξαι καλῶν. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν οὕτω λαμπρὸν οὐδ᾽ ἰδεῖν καλόν, 

ὡς τοῖς ἄπαισι καὶ πόθῳ δεδηγμένοις 
παίδων νεογνῶν ἐν δόμοις ἰδεῖν φάος. 
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ΟΧΟΥ,. 

Ῥγαχῖίδιοα ἀουοΐο5 ἢ67 ])αιο]ίον ἰο Τφαίι. 

᾿ΝΝ δὲ δώσω τὴν ἐμὴν παῖδα κτανεῖν. 

λογίζομαι δὲ πολλά’ πρῶτα μὲν πόλιν 

οὐκ ἄν τιν᾽ ἄλλην τῆσδε βελτίω λαβεῖν, 
-κ -" ν , ᾽ Ἷ ᾿ » 

ἢ πρῶτα μὲν λεὼς οὐκ ἐπακτὸς ἄλλοθεν, 

αὐτόχθονες δ᾽ ἔφυμεν" αἱ δ᾽ ἄλλαι πόλεις, 

πεσσῶν ὁμοίως διαφοραῖς ἐκτισμέναι, 

ἄλλαι παρ᾽ ἄλλων εἰσὶν εἰσαγώγιμοι. 

ὕστις δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλης πόλεος οἰκίζει πόλιν 

ἁρμὸς πονηρὸς ὥσπερ ἐν ξύλῳ παγεὶ., 

λόγῳ πολίτης ἐστὶ, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. 

ἔπειτα τέκνα τοῦδ᾽ ἕκατι τίκτομεν, 

ὡς θεῶν τε βωμοὺς πατρίδα τε ῥυώμεθα. 

πόλεως δ᾽ ἁπάσης τοὔνομ᾽ ἕν, πολλοὶ δέ νιν 

ναίουσι" τούτους πῶς διαφθεῖραί με χρὴ, 

ἐξὸν προπάντων μίαν ὕπερ δοῦναι θανεῖν ; 
» ᾿ ᾽ " τ , ᾽ , 

εἴπερ γὰρ ἀριθμὸν οἶδα καὶ τοὐλάσσονος 
᾿ -“ ἀβκς Ἵ - ᾽ -" , 

τὸ μεῖζον, οὑνὸς οἶκος οὐ πλεῖον σθένει 
,ὔ « ’ ’ ᾽ ᾽ν ΄ 

πταίσας ἁπάσης πόλεος, οὐδ᾽ ἴσον φέρει. 

εἰ δ᾽ ἣν ἐν οἴκοις ἀντὶ θηλειῶν στάχυς 

ἄρσην, πόλιν δὲ πολεμία κατεῖχε φλὸξ, 

οὐκ ἄν νιν ἐξέπεμπον εἰς μάχην δορὸς 

θά βοῦσ᾽ : ἀλλ᾽ ἐμοί γ᾽ ἔστω τέ άνατον προταρβοῦσ᾽ ; μοί γ᾽ ἔ τέκνα, 

ἃ καὶ μάχοιτο καὶ μετ᾽ ἀνδράσιν πρέποι; 

μὴ σχήματ᾽ ἄλλως ἐν πόλει πεφυκότα. 

τ ρ ΎΌτσν νυ Σ σσσπΠ  ΝΝ 
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, ᾿ " δ δ΄ ἊὉ ’ “ 

τὰ μητέρων δὲ δάκρυ᾽ ὅταν πέμπῃ τέκνα, 

πολλοὺς ἐθήλυν᾽ εἰς μάχην ὁρμωμένους. 

μισῶ γυναῖκας αἵτινες πρὸ τοῦ καλοῦ 

ζῆν παῖδας εἵλοντ᾽, ἢ παρήνεσαν κακά. 
, κ ’ “} ᾿ λλ -»"» “ 

καὶ μὴν θανόντες γ᾽ ἐν μάχῃ πολλῶν μέτα 

τύμβον τε κοινὸν ἔλαχον εὔκλειάν τ᾽ ἴσην. 

τῇ μῇ δὲ παιδὶ στέφανος εἷς μιᾷ μόνῃ 

πόλεως θανούσῃ τῆσδ᾽ ὕπερ δοθήσεται, 

καὶ τὴν τεκοῦσαν καί σε δύο θ᾽ ὁμοσπόρω 
’ ΜᾺ ΠΩ ᾿ ᾽ ᾿ , ’ σώσει" τί τούτων οὐχὶ δέξασθαι καλόν ; 

γοοίϊοιι. 

ΟΧΟΥῚΙ. 

Α Καϊλογς Αὐαυΐοσο ἰο ᾿ῖ5 ϑοη. 

ΡΩΤΟΝ φρένας μὲν ἠπίους ἔχειν χρεών. 

τῷ πλουσίῳ τε τῷ τε μὴ διδοὺς μέρος 
ν Ἁ ᾽ -" " ’ 

ἴσον σεαυτὸν εὐσεβεῖν πᾶσιν δίδου. 

δυοῖν παρόντοιν πραγμάτοιν πρὸς θάτερον 

γνώμην προσάπτων τὴν ἐναντίαν μέθες. 

ἀδίκως δὲ μὴ κτῶ χρήματ᾽, ἢν βούλῃ πολὺν 

χρόνον μελάθροις ἐμμένειν. τὰ γὰρ κακῶς 
» ᾿ ΠΑΜΕΨΑΙ ἃ ᾽ » , 

οἴκους ἐσελθόντ᾽ οὐκ ἔχει σωτηρίαν. 

ἔχειν δὲ πειρῶ" τοῦτο γὰρ τό τ᾽ εὐγενὲς 

καὶ τοὺς γάμους δίδωσι τοὺς πρώτους ἔχειν. 

ἐν τῷ πένεσθαι δ᾽ ἐστὶν ἥ τ᾽ ἀδοξία, 

κἂν ἢ σοφός τις, ἥ τ᾽ ἀτιμία βίου. 

φίλους δὲ τοὺς μὲν μὴ χαλῶντας ἐν λόγοις 

[Α) 
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κέκτησο, τοὺς δὲ πρὸς χάριν σὺν ἡδονῇ 

τῇ σῇ πονηροὺς κλεῖθρον εἰργέτω στέγης. 

ὁμιλίας τε τὰς γεραιτέρας φίλει, 

ἀκόλαστα δ᾽ ἤθη, λαμπρὰ συγγελᾶν μόνον, 

μίσει: βραχεῖα τέρψις ἡδονῆς κακῆς. 

Ετεοίδιοιι8. 

ΟΧΟΤΠΙΙ. 

Ἐπυν. 

ΙΣ ἄρα μήτηρ ἢ πατὴρ κακὸν μέγα 

βροτοῖς ἔφυσε τὸν δυσώνυμον φθόνον : 

ποῦ καί ποτ᾽ οἰκεῖ σώματος λαχὼν μέρος: 

ἐν χερσὶν, ἢ σπλάγχνοισιν, ἢ παρ᾽ ὄμματα 

ἐσθ’ ἧμιν ; ὡς ἦν μόχθος ἰατροῖς μέγας 

τομαῖς ἀφαιρεῖν ἢ ποτοῖς ἢ φαρμάκοις 

πασῶν μεγίστην τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων. 

ΠὮιο. 

ΟΧΟΙΧΣ, 

ΤΡραρο. 

ΕΕΘΝΑ, βαθύπλουτε καὶ 

καλλίστα μακάρων θεῶν, 

ζῆλός μοι σέθεν, ὡς χρονίζεις. 

δέδοικα δὲ, μὴ πρὶν πόνοις 

ὑπερβάλῳ με γῆρας, 
πρὶν σὰν χαρίεσσαν προσιδεῖν ὥραν 
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καὶ καλλιχόρους ἀοιδὰς 

φιλοστεφάνους τε κώμους. 

ἴθι μοι, πότνια, πόλιν" 

τὰν δ᾽ ἐχθρὰν στάσιν εἴργ᾽ ἀπ᾽ οἵ- 

κων τὰν μαινομέναν τ᾽ ἔριν, 

θηκτῷ τερπομέναν σιδάρῳ. 
Ογοβρ)οηέες 

σσ. 

ῬΡαϊαηιοίίος. 

ὃ δ τῆς γε λήθης φάρμακ᾽ ὀρθώσας μόνος 
ἄφωνα καὶ φωνοῦντα συλλαβάς τε θεὶς 

ἐξεῦρον ἀνθρώποισι γράμματ᾽ εἰδέναι, 
ὥστ᾽ οὐ παρόντα ποντίας ὑπὲρ πλακὸς 
τἀκεῖ κατ᾽ οἴκους πώντ᾽ ἐπίστασθαι καλῶς, 
παισίν τ᾿ ἀποθνήσκοντα χρημάτων μέτρον 
γράψαντας εἰπεῖν, τὸν λαβόντα δ᾽ εἰδέναι. 
ἃ δ᾽ εἰς ἔριν πίπτουσιν ἀνθρώποις κακὰ, 

δέλτος διαιρεῖ, κοὐκ ἐᾷ ψευδῆ λέγειν. . 

6Οι: 

Άγῃησιι. 

Ι μὲν τόδ᾽ ἥμαρ πρῶτον ἣν κακουμένῳ, 
καὶ μὴ μακρὰν δὴ διὰ πόνων ἐναυστόλουν, 

εἰκὸς σφαδάζειν ὴν ἂν, ὡς νεόζυγα 
πῶλον χαλινὸν ἀρτίως δεδεγμένον" 
νῦν δ᾽ ἀμβλύς εἰμι καὶ κατηρτυκὼς πόνων. 
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ΟΠ. 

ῬγοηιθΉ. 

ΕἸΝῊ μὲν ἀλκὴ κυμάτων θαλασσίων, 

δειναὶ δὲ ποταμοῦ καὶ πυρὸς θερμοῦ πνοαὶ, 

δεινὸν δὲ πενία, δεινὰ δ᾽ ἄλλα μυρία" 

ἀλλ᾽ οὐδὲν οὕτω δεινὸν ὡς γυνὴ κακὸν, 

οὐδ᾽ ἂν γένοιτο γράμμα τοιοῦτον γραφῇ; 

οὐδ᾽ ἂν λόγος δείξειεν" εἰ δὲ του θεῶν 

τόδ᾽ ἐστι πλάσμα, δημιουργὸς ὧν κακῶν 

μέγιστος ἴστω καὶ βροτοῖσι δυσμενῆς. 

ΤῊΒ ΜΙΝΟΒ ΤΒΑΟΘΟΙΟ ῬΟΕΤΞ. 

ΝΕΟΡΗΠΟΝ ΟΕ ΒΙΟΥΟΝ. 

ΟΟΙΠ], 

ΕΝ. Τί δράσεις, θυμέ; βούλευσαι καλῶς, 

πρὶν ἢ ̓ ξαμαρτεῖν καὶ τὰ προσφιλέστατα 

ἔχθιστα θέσθαι. Ποῖ ποτ᾽ ἐξῇξας, τάλας ; 

κάτισχε λῆμα καὶ σθένος θεοστυγές. 

καὶ πρὸς τί ταῦτα δύρομαι, ψυχὴν ἐμὴν 

ὁρῶσ᾽ ἔρημον, καὶ παρημελημένην 

πρὸς ὧν ἐχρῆν ἥκιστα ; μαλθακοὶ δὲ δὴ 

τοιαῦτα γιγνόμεσθα πάσχοντες κακά; 
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οὐ μὴ προδώσεις, θυμὲ, σαυτὸν ἐν κακοῖς. 

οἴμοι, δέδοκται: παῖδες, ἐκτὸς ὀμμάτων 

ἀπέλθετ᾽" ἤδη γάρ με φοινία μέγαν 

δέδυκε λύσσα θυμόν. Ὦ χέρες, χέρες, 

πρὸς οἷον ἔργον ἐξοπλιζόμεσθα" φεῦ, 

τάλαινα τόλμης, ἣ πολὺν πόνον βραχεῖ 

διαφθεροῦσα τὸν ἐμὸν ἔρχομαι χρόνῳ. 

εαεα. 

ΟΕΒΙΤΙΑΒ. 

ΟΟΙΥ͂. 

ΤΊ ΘΟ» 7 ἐμ6 Ονγρτη, οΥ ἐν Ῥοριίαγ' Πἰοἰϊριοηι. 

Ν χρόνος, ὅτ᾽ ἦν ἄτακτος ἀνθρώπων βίος, 
᾿ θ ῸᾺ » ; θ᾽ « , 

καὶ θηριώδης, ἰσχυός θ᾽ ὑπηρέτης, 

ὕτ᾽ οὐδὲν ἄθλον οὔτε τοῖς ἐσθλοῖσιν ἣν, 

οὔτ᾽ αὖ κόλασμα τοῖς κακοῖς ἐγίγνετο. 

κἄπειτά μοι δοκοῦσιν ἄνθρωποι νόμους 

θέσθαι κολαστὰς, ἵνα δίκη τύραννος --- 
» ἂν Ὁ Ἁ ᾽ - ᾿ « ’ 

ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ τἀμφανῆ μὲν οἱ νόμοι 

ἀπεῖργον αὐτοὺς ἔργα μὴ πράσσειν βίᾳ, 

λάθρα δ᾽ ἔπρασσον πολλὰ, τηνικαῦτά μοι 

δοκεῖ πυκνός τις καὶ σοφὸς γνώμην ἀνὴρ 

γνῶναι δέον θνητοῖσιν, ἐξευρεῖν, ὕπως 

εἴη τι δεῖμα τοῖς κακοῖσι, κἂν λάθρα 

πράσσωσιν ἢ λέγωσιν ἢ φρονῶσί τι. 
᾽ " - ᾿Ὶ -" " ’ 

ἐντεῦθεν οὖν τὸ θεῖον εἰσηγήσατο, 
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ὥς ἐστι δαίμων, ἀφθίτῳ θάλλων βίῳ 
», ᾽] ᾽ , κ , » κ 

νόῳ τ᾽ ἀκούων καὶ βλέπων φρονῶν τε καὶ 

προσέχων τε ταῦτα, καὶ φύσιν θείαν φορῶν. 
«" Ὁ εν Α .} Ἴ 9 , ὃς πᾶν τὸ λεχθὲν ἐν βροτοῖς ἀκούσεται, 

ὃς δρώμενον δὲ πᾶν ἰδεῖν δυνήσεται. 

ἐὰν δὲ σὺν σιγῇ τι βουλεύῃς κακὸν, 
-} ᾽ , , Α , ᾿Ὶ 4 “« ταῦτ᾽ οὐχὶ λήσει τοὺς θεούς" τὸ γὰρ φρονοῦν 

θεοῖς ἔνεστι" τούσδε τοὺς λόγους λέγων 
δν [2 ε ᾽ Ψ. 

διδαγμάτων ἥδιστον εἰσηγήσατο, 

ψευδεῖ καλύψας τὴν ἀλήθειαν λόγῳ. 

ναίειν δ᾽ ἔφασκε τοὺς θεοὺς ἐνταῦθ᾽, ἵνα 

μάλιστ᾽ ἂν ἐξέπληξεν ἀνθρώπους λέγων, 

ὅθεν περ ἔγνω τοὺς φόβους ὄντας βροτοῖς 

καὶ τὰς ὀνήσεις τῷ ταλαιπώρῳ βίῳ, 

ἐκ τῆς ὕπερθε περιφορᾶς, ἵν᾽ ἀστραπὰς 

κατεῖδεν οὔσας, δεινὰ δὲ κτυπήματα 

βροντῆς, τό τ᾽ ἀστερωπὸν οὐρανοῦ δέμας, 

χρόνοῦ καλὸν ποίκιλμα, τέκτονος σοφοῦ, 
ε Ὶ ᾽ ΄ ᾿ ; ὅθεν τε λαμπρὸς ἀστέρος στείχει μύδροο, 
.“. δ᾽» ᾿ ᾽ “Ὁ Ν ᾽ , ὕ θ᾽ ὑγρὸς εἰς γῆν ὄμβρος ἐκπορεύεται. 

’ , » ᾽ ; ; 

τοίους πέριξ ἔστησεν ἀνθρώποις φόβους, 

δι᾿ οὺς καλῶς τε τῷ λόγῳ κατῴκισεν 

τὸν δαίμον᾽ οἰκεῖν ἐν πρέποντι χωρίῳ 

τὴν ἀνομίαν τε τοῖς νόμοις κατέσβεσεν. 

διδβυρῆνλιξ, 
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ΟΗΛΔΈΕΈΒΕΜΟΝ. 

ΟΟΥ. 

ΚΕΙ͂ΤΟ δ᾽ ἡ μὲν λευκὸν εἰς σθληνόφως 

φαίνουσα μαστὸν λελυμένης ἐπωμίδος. 

τῆς δ᾽ αὖ χορεία λαγόνα τὴν ἀριστερὰν 

ἔλυσε" γυμνὴ δ᾽ αἰθέρος θεάμασιν 

ζῶσαν γραφὴν ἔφαινε" χρῶμα δ᾽ ὄμμασι 

λευκὸν μελαίνης ἔργον ἀντηύγει σκιᾶς. 

ἄλλη δ᾽ ἐγύμνου καλλίχειρας ὠλένας 

ἄλλης προσαμπέχουσα θῆλυν αὐχένα" 

ἡ δὲ ῥαγέντων χλανιδίων ὑπὸ πτύχας 

ἔφαινε μηρὸν, κἀξαπεσφράγιζετο 

ὥρας γελώσης χωρὶς ἐλπίδων ἔρως. 

ὑπνώμεναι δ᾽ ἔπιπτον ἑλενίων ἔπι, 

ἴων τε μελανόφυλλα συγκλῶσαι πτερὰ 

κρόκον θ᾽. ὃς ἡλιῶδες εἰς ὑφάσματα 

πέπλων σκιᾶς εἴδωλον ἐξωμόργνυτο. 

ἕρσῃ δὲ θαλερὸς ἐκτραφεὶς ἀμάρακος 

λειμῶσι μαλακοῖς ἐξέτεινεν αὐχένας. 
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Οεοηριιδ. 
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ΟΟΜΙΟ ῬΟΕΤΞ. 

ΤῊΝ ΟἹ ΟΟΜΕΘΥ. 

5ΌΒΑΞΒΙΟΝ. 

σΟΥῚ. 

ΚΟΥΕΤΕ λεῴ" Σουσαρίων λέγει τάδε, 

υἱὸς Φιλίνου Μεγαρόθεν Τριποδίσκιος" 

κακὸν γυναῖκες, ἀλλ᾽ ὕμως, ὦ δημόται, 

οὐκ ἔστιν οἰκεῖν οἰκίαν ἄνευ κακοῦ. 

καὶ γὰρ τὸ γῆμαι καὶ τὸ μὴ γῆμαι κακόν. 

ἘΡΙΟΗΛΕΜΌΞ. 

σΟΤΊΙ. 

{Πὸ Ταγαδτίο. 

" ἀρννς τὰ ΕΩ τῷ λῶντι, καλέσαι δεῖ μόνον, 

καὶ τῷ γα μηδὲ λῶντι κὠυδὲν δεῖ καλεῖν. 

τηνεῖ δὲ χαρίεις τ᾽ εἰμὶ καὶ ποιέω πολὺν 

γέλωτα καὶ τὸν ἱστιῶντ᾽ ἐπαινέω. 
ΨΥ ’ ᾽ 7 “ ὁ , 

κἀΐ κά τις ἀντίον τι λῇ τήνῳ λέγειν, 
’ φ Ἷ ᾽ ἌΩΝ ᾿ ’ τήνῳ κυδάζομαί τε κἀπ᾽ ὧν ἠχθόμαν. 

κἤπειτα πολλὰ καταφαγὼν, πόλλ᾽ ἐμπιὼν, 
» “ ᾽ ᾽ «ε -" , 

ἄπειμι. λύχνον δ᾽ οὐχ ὁ παῖς μοι συμφέρει" 

ἕρπω δ᾽ ὀλισθράζων τε καὶ κατὰ σκότος 
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ἐρῆμος. ὕκκα δ᾽ ἐντύχω τοῖς περιπόλοις, 

τοῦθ᾽ οἷον ἀγαθὸν ἐπιλέγω τοῖς θεοῖς, ὅτι 

οὐ λῶντι πλεῖον ἀλλὰ μαστιγῶν τί με. 

ἐπεὶ δὲ χ᾽ εἵκω οἰκάδις καταφθαρεὶς, 

ἄστρωτος εὕδω καὶ τὰ μὲν πρῶτ᾽ οὐ κοῶ, 

ἃς κά μ᾽ ἄκρατος οἶνος ἀμφέπῃ φρένας. 

ΟΒΑΤΙΝΤΙΚ. 

ΘΟΥΠΙ. 

ρεγΊοϊος. 

ΣΧΙΝΟΚΈΦΑΛΟΣ Ζεὺς ὁδὲ προσέρχεται 

ὁ Περικλέης, τῴδεῖον ἐπὶ τοῦ κρανίου 

ἔχων, ἐπειδὴ τοὔστρακον παροίχεται. 

Τλγϑϑβαε. 

ΟΟΙΧ. 

Τγοηι “ Τῆο Ῥηηο- ΕἸαςκ." 

ΝΑΞ "Ἄπολλον, τῶν ἐπῶν τῶν ῥευμάτων. 

καναχοῦσι πηγαὶ, δωδεκάκρουνον τὸ στόμα, 
" Α ᾽ “ ’ Μ ἘΠ ΜΝ »ν »»ν 

Ιλισσὸς ἐν τῇ φάρυγι τί ἂν εἴποιμ᾽ ἔτι ; 

εἰ μὴ γὰρ ἐπιβύσει τις αὐτοῦ τὸ στόμα, 

ἅπαντα ταῦτα κατακλύσει ποιήμασιν. 

.ν.. Πᾶῶροτις αὐτὸν, πῶς τις ἂν 
᾽ " " 

ἀπὸ τοῦ πότου παύσειε, τοῦ λίαν πότου ; 

Β. ἐγῴδα. συντρίψω γὰρ αὐτοῦ τοὺς χύας, 
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καὶ τοὺς καδίσκους συγκεραυνώσω σποδῶν, 
κ᾿ » , ΓΤ “ ᾿ ΠΟΤῚ Ω 

καὶ τἄλλα πάντ᾽ ἀγγεῖα τὰ περὶ τὸν πότον, 

κοὐδ᾽ ὀξύβαφον οἰνηρὸν ἔτι κεκτήσεται. 

ΤΕΠΕΟΙΙΏΌΕΝ. 

σσχ. 

716 (Ἰοϊάοη, 46:6 97} ῬΙοηΐψ. 

ΕἸΞΩ τοίνυν βίον ἐξ ἀρχῆς ὃν ἐγὼ θνητοῖσι 

παρεῖχον. 

εἰρήνη μὲν πρῶτον ἁπάντων ἣν ὥσπερ ὕδωρ κατὰ 

χειρός. 

ἡ γῆ δ᾽ ἔφερ᾽ οὐ δέος οὐδὲ νόσους, ἀλλ᾽ αὐτόματ᾽ ἣν 

τὰ δέοντα" 

οἴνῳ γὰρ ἅπασ᾽ ἔρρει χαράδρα, μᾶζαι δ᾽ ἄρτοις 

ἐμάχοντο 

περὶ τοῖς στόμασιν τῶν ἀνθρώπων ἱκετεύουσαι κα- 

ταπίνειν, 

εἴ τι φιλοῖεν τὰς λευκοτάτας. οἱ δ᾽ ἰχθύες οἴκαδ᾽ 

ἰόντες 

ἐξοπτῶντες σφᾶς αὐτοὺς ἂν παρέκειντ᾽ ἐπὶ ταῖσι 

τραπέζαις. 

ζωμοῦ δ᾽ ἔρρει παρὰ τὰς κλίνας ποταμὸς κρέα θερμὰ 

κυλίνδων, 

ὑποτριμματίων δ᾽ ὀχετοὶ τούτων τοῖς βουλομένοισι 

παρῆσαν, 



ΕΥΡΟΨ15. 235 

ὥστ᾽ ἀφθονία τὴν ἔνθεσιν ἣν ἄρδονθ᾽ ἁπαλὴν κατα- 

πίνειν. 

λεκανίσκαισιν δ᾽ ἀνάπαιστα παρὴν ἡδυσματίοις κα- 

τάπαστα. 

ὀπταὶ δὲ κίχλαι μετ᾽ ἀμητίσκων εἰς τὸν φάρυγ᾽ εἰ- 

σεπέτοντο" 

τῶν δὲ πλακούντων ὠστιζομένων περὶ τὴν γνάθον 

ἣν ἀλαλητός. 

μήτρας δὲ τόμοις καὶ χναυματίοις οἱ παῖδες ἂν ἡ- 

στραγάλιζον. 

οἱ δ᾽ ἄνθρωποι πίονες ἦσαν τότε καὶ μέγα χρῆμα 

Γιγάντων. 
«ἀπιρλιϊοίψοτι5. 

ΕΠΡΟΙΙΚ. 

ΟΟΧΙ. 

Ρογοϊο85᾽ ΕΠοφιιοηοθ. 

ΡΑΤΊΣΤΟΣ οὗτος ἐγένετ᾽ ἀνθρώπων λέγειν: 

ὁπότε παρέλθοι δ᾽, ὥσπερ ἁγαθοὶ δρομῆς 

ἐκ δέκα ποδῶν ἥρει λέγων τοὺς ῥήτορας. 

Β. ταχὺν λέγεις μὲν, πρὸς δέ γ᾽ αὐτοῦ τῷ τάχει 

πειθώ τις ἐπεκάθιζεν ἐπὶ. τοῖς χείλεσιν. 

οὕτως ἐκήλει, καὶ μόνος τῶν ῥητόρων 

τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε τοῖς ἀκροωμένοις. 

Τεηιὶ. 
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ΟΟΧῚΙ. 

“Μγγοηϊάος οὶ ἐλ6 1)ορθηθγαοῃ 9 ἐδ Αρ6. 

70, ΑΙ μὴν ἐγὼ πολλῶν παρόντων οὐκ ἔχω τί 

λέξω" 

οὕτω σφόδρ᾽ ἀλγῶ τὴν πολιτείαν ὁρῶν παρ᾽ ἡμῖν. 

ἡμεῖς γὰρ οὐχ'οὕτω τέως φκοῦμεν οἱ γέροντες, 

ἀλλ’ ἦσαν ἡμῖν τῇ πόλει πρῶτον μὲν οἱ στρατηγοὶ 

ἐκ τῶν μεγίστων οἰκιῶν, πλούτῳ γένει τε πρῶτοι, 

οἷς ὡσπερεὶ θεοῖσιν ηὐχύμεσθα" καὶ γὰρ ἦσαν" 

ὥστ᾽ ἀσφαλῶς ἐπράττομεν, νυνὶ δ᾽, ὅποι τύχοιμεν; 

στρατευόμεσθ᾽ αἱρούμενοι καθάρματα στρατηγούς. 

Ζ)οηιῖ. 

ΟΟΧΊΠ. ᾿ 

Ῥγοηι “ Τὴ ΨΓιαϊίογ 675." 

ΛΛΑ δίαιταν ἣν ἔχουσ᾽ οἱ κόλακες πρὸς ὑμᾶς 

λέξομεν" ἀλλ᾽ ἀκούσαθ᾽ ὡς ἐσμὲν ἅπαντα κομ- 

ψοὶ 
» ε͵ “ ᾿ -" ᾽ α ’ ᾽ ἄνδρες" ὕτοισι πρῶτα μὲν παῖς ἀκόλουθός ἐστιν 

ἀλλότριος τὰ πολλὰ, μικρὸν δέ τι κἀμὸς αὐτοῦ. 
« μ ὃ , ἊΝ: ᾿Ὶ ΄ ’ ἱματίω δὲ μοι δύ᾽ ἐστὸν χαρίεντε τούτω, 

οἷν μεταλαμβάνων ἀεὶ θάτερον ἐξελαύνω 

εἰς ἀγοράν. ἐκεῖ δ᾽ ἐπειδὰν κατίδω τιν᾽ ἄνδρα 

ἠλίθιον, πλουτοῦντα δ᾽, εὐθὺς περὶ τοῦτον εἰμί. 

κἄν τιτύχῃ λέγων ὁ πλούταξ, πάνυ τοῦτ᾽ ἐπαινῶ, 

καὶ καταπλήττομαι δοκῶν τοῖσι λόγοισι χαίρειν. 
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εἶτ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἐρχόμεσθ᾽ ἄλλυδις ἄλλος ἡμῶν 

μᾶζαν ἐπ᾽ ἀλλόφυλον, οὗ δεῖ χαρίεντα πολλὰ 

τὸν κόλακ᾽ εὐθέως λέγειν, ἢ ̓ ᾽κφέρεται θύραζε. 

οἶδα δ᾽ ᾿Ακέστορ᾽ αὐτὸ τὸν στιγματίαν παθόντα" 

σκῶμμα γὰρ εἶπ᾽ ἀσελγὲς, εἶτ᾽ αὐτὸν ὁ παῖς θύραζε 

ἐξαγαγὼν ἔχοντα κλοιὸν παρέδωκεν Οἰνεῖ. 

ΟΟΧΙΥ. 

Οαρνοϊοιιδηι655 οΓ ἐπ6 Αἰποηϊαη. 

ΑΛ’ ἀκούετ᾽ ὦ θεαταὶ τἀμὰ καὶ ξυνίετε 

ῥήματ᾽" εὐθὺς γὰρ πρὸς ὑμᾶς πρῶτον ἀπολο- 

γήσομαι, 

ὕ τι παθόντες τοὺς ξένους μὲν λέγετε ποιητὰς σο- 

φοὺς, 

ἢν δέ τις τῶν ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ μηδὲ ἕν χεῖρον φρονῶν 

ἐπιτιθῆται τῇ ποιήσει, πάνυ δοκεῖ κακῶς φρονεῖν, 

μαίνεταί τε καὶ παραρρεῖ τῶν φρενῶν τῷ σῷ λόγῳ. 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ πείθεσθε πάντως μεταβαλόντες τοὺς τρύ- 

πους, ᾿ 

μὴ φθονεῖθ᾽ ὅταν τις ἡμῶν μουσικῇ χαίρῃ νξων. 

ῬΗΒΥΝΙΟΗΞ. 

ΟΟΧΥ. 

ΦΙΛΤΑΘ᾽ Ἑρμῆ, νῦν φυλάττου, μὴ πεσὼν 

σαυτὸν περικρούσῃ καὶ παράσχῃς διαβολὴν 

ἑτέρῳ Διοκλείδᾳ βουλομένῳ κακόν τι δρᾶν. 
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Ε. φυλάξομαι. Τεύκρῳ γὰρ οὐχὶ βούλομαι 

μήνυτρα δοῦναι τῷ παλαμναίῳ ξένῳ. 

ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

ΟΟΧΥῚΙ. 

“Ζ)ϊοαφοροῖϊε αρρίϊθ5 ἰο Ειγῖριάος ἔον {δι6 1))γ685 

ὁ α διωρρίϊαηΐ. 

ΔΙ. ῬΑ στιν ἄρα μοι καρτερὰν ψυχὴν λαβεῖν, 

καί μοι βαδιστέ᾽ ἐστὶν ὡς Εὐριπίδην. 

παῖ παῖ. 

Κηφ. τίς οὗτος ; 

ΔΙ. ἔνδον ἔστ᾽ Ἐὐριπίδης; 

ΚΗΦ. οὐκ ἔνδον ἔνδον ἐστὶν, εἰ γνώμην ἔχεις. 

ΔΙ. πῶς ἔνδον, εἶτ᾽ οὐκ ἔνδον; 

ΚΗΦ. ΄᾿ ὀρθῶς, ὦ γέρον. 

ὁ νοῦς μὲν ἔξω ξυλλέγων ἐπύλλια 

οὐκ ἔνδον, αὐτὸς δ᾽ ἔνδον ἀναβάδην ποιεῖ 

τραγῳδίαν. 

ΔΙ. ὦ τρισμακάρι᾽ Ἑὐριπίδη, 

ὅθ᾽ ὁ δοῦλος οὑτωσὶ σοφῶς ὑποκρίνεται. 

ἐκκάλεσον αὐτόν. 

ΚΗΦ. ἀλλ’ ἀδύνατον. 

ΔΙ. ἀλλ᾽ ὅμως. 

οὐ γὰρ ἂν ἀπέλθοιμ᾽, ἀλλὰ κόψω τὴν θύραν. 

Εὐριπίδη, Ἐὐριπίδιον, 
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ΕΥΡ. 

ΔΙ. 

ΔΙ. 

ΕΥΡ. 

ΔΙ. 

ΕΥΡ. 

ΔΙ. 

ΕΥΡ. 

ἌΤΡ. 

ΔΙ. 

ΕΥΡ. 

ΔΙ. 
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ὑπάκουσον, εἴπερ πώποτ᾽ ἀνθρώπων τινί. 

Δικαιόπολις καλεῖ σε Χολλείδης; ἐγώ. 

ἀλλ᾽ οὐ σχολή. 

ἀλλ᾽ ἐκκυκλήθητ᾽. ΕΥ͂Ρ. ἀλλ᾽ ἀδύνατον. 

ἀλλ᾽ ὅμως. 

ἀλλ᾽ ἐκκυκλήσομαι' καταβαίνειν δ᾽ οὐ σχολή. 

Ἐὐριπίδη, ΕΥΡ. τί λέλακας ; ΔΙ. ἀναβάδην 

ποιεῖς, 

ἐξὸν καταβάδην ; οὐκ ἐτὸς χωλοὺς ποιεῖς. 

ἀτὰρ τί τὰ ῥάκι᾽ ἐκ τραγῳδίας ἔχεις, 

ἐσθῆτ᾽ ἐλεεινὴν ; οὐκ ἐτὸς πτωχοὺς ποιεῖς. 

ἀλλ᾽ ἀντιβολῶ πρὸς τῶν γονάτων σ᾽, Ἐὐ- 

ριπίδη, 

δός μοι ῥάκιόν τι τοῦ παλαιοῦ δράματος. 

δεῖ γάρ με λέξαι τῷ χορῷ ῥῆσιν μακράν" 

αὕτη δὲ θάνατον, ἢν κακῶς λέξω, φέρει. 

τὰ ποῖα τρύχη; μῶν ἐν οἷς Οἰνεὺς ὁδὶ 

ὁ δύσποτμος γεραιὸς ἠγωνίζετο ; 

οὐκ Οἰνέως ἣν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀθλιωτέρου. 

τὰ τοῦ τυφλοῦ Φοίνικος: ΔΙ. οὐ Φοίνικος, οὔ, 

ἀλλ᾽ ἕτερος ἣν Φοίνικος ἀθλιώτερος. 

ποίας ποθ᾽ ἁνὴρ λακίδας αἰτεῖται πέπλων; 

ἀλλ᾽ ἡ Φιλοκτήτου τὰ τοῦ πτωχοῦ λέγεις : 

οὔκ, ἀλλὰ τούτου πολὺ πολὺ πτωχιστέρου. 

ἀλλ᾽ ἡ τὰ δυσπινῆ θέλεις πεπλώματα 

ἃ Βελλεροφόντης εἶχ᾽ ὁ χωλὸς οὑτοσί : 

οὐ Βελλεροφόντης" ἄλλὰ κἀκεῖνος μὲν ἣν 

χωλὸς, προσαιτῶν, στωμύλος, δεινὸς λέγειν. 
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ΕὙΥΡ. οἵδ᾽ ἄνδρα, Μυσὸν Τήλεφον. ΔΙ. ναὶ Τή- 

λεφον" 

τούτου δὸς ἀντιβολῶ σέ μοι τὰ σπάργανα. 

ΕΥ̓Ρ. ὦ παῖ, δὸς αὐτῷ Τηλέφου ῥακώματα. 

κεῖται δ᾽ ἄνωθεν τῶν Θυεστείων ῥακῶν, 

μεταξὺ τῶν ᾿Ινοῦς. ἰδοὺ ταυτὶ λαβέ. 

««ο]ιαγηΐαη5, 898-484. 

ΟΟΧΥΠΙ. 

1λοηνι8 πιοίαηιογ ]οβοά ὃψ ἐ]ι6 ϑαιιδαρο-δοἴζογ. 

ΑΓῸΟΡ. 

Ι ΓΎΡΎΣ χρὴ καὶ στόμα κλείειν, καὶ μαρτυ- 

ριῶν ἀπέχεσθαι, 
. . ΄ ΄ Η « , «“ 

καὶ τὰ δικαστήρια συγκλείειν, οἷς ἡ πόλις ἥδε 

γέγηθεν, 
.) )] “- 9 ᾽ ᾿ ’ } ἐπὶ καιναῖσιν δ᾽ εὐτυχίαισιν παιωνίζειν τὸ 

θέατρον. 

ΧΟΡ, ὦ ταῖς ἱεραῖς φέγγος ᾿Αθήναις καὶ ταῖς νή- 

σοις ἐπίκουρε, 
ἰν δὰ ς , ᾽ ᾿ .“ 2, ,Ρ ϑ «' 

τίν᾽ ἔχων φήμην ἀγαθὴν ἥκεις, ἐφ᾽ ὅτῳ κνι- 

σῶμεν ἀγυιάς : 

ΑΓῸΟΡ. τὸν Δῆμον ἀφεψήσας ὑμῖν καλὸν ἐξ αἰσχροῦ 

πεποίηκα. 

ΧΟΡ, καὶ ποῦ ᾽στιν νῦν, ὦ θαυμαστὰς ἐξευρίσκων 

ἐπινοίας : 

ΑΓῸΡ.ἐν ταῖσιν ἰοστεφάνοις οἰκεῖ ταῖς ἀρχαίαισιν 

᾿Αθήναις. 

ἥξμς, τ" 



ΑΠΒΙΘΊΤΟΡΗΑΝΕΒ. 241] 

ΧΟΡ. πῶς ἂν ἴδοιμεν ; ποίαν τιν᾽ ἔχει σκευὴν : 

ποῖος γεγένηται; 

ΑΓῸΡ, οἷός περ ᾿Αριστείδῃ πρότερον καὶ Μιλτιάδῃ 

ξυνεσΐτει. 

ὄψεσθε δέ" καὶ γὰρ ἀνοιγνυμένων ψόφος ἤδη 

τῶν προπυλαίων. 

ἀλλ᾽ ὀλολύξατε φαινομέναισιν ταῖς ἀρχαίαι- 

σιν ᾿Αθήναις 

καὶ θαυμάσταις καὶ πολυύμνοις, ἵν᾽ ὁ κλεινὸς 

Δῆμος ἐνοικεῖ. 

ΧΟΡ, ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀριζήλωτοι 

᾿Αθῆναι, 

δείξατε τὸν τῆς Ἑλλάδος ὑμῖν καὶ τῆς γῆς 

τῆσδε μόναρχον. 

ΑΤῸΡ. ὅδ᾽ ἐκεῖνος ὁρᾶν τεττιγοφόρας, ἀρχαίῳ σχή- 

ματι λαμπρὸς, 

οὐ χοιρινῶν ὄζων, ἀλλὰ σπονδῶν, σμύρνῃ 

κατάλειπτος. 

ΧΟΡ. χαῖρ᾽, ὦ βασιλεῦ τῶν Ἑλλήνων" καί σοι ξυγ- 

χαίρομεν ἡμεῖς. : 

τῆς γὰρ πόλεως ἄξια πράττεις καὶ τοῦ Μαρα- 

θῶνι τροπαίου. 

Κηϊρλιέβ, 1816-1584. 



242 ΑΝΤΗΟΔΟΟΘΙΑ 6ΕΒΑΕΟΑ. 

ΘΟΧΥΙΙ. 

716 ΟἸοιαάς. 

ΧΟΡΟΣ. 

Πθενα ὀμβροφόροι, 
ἔλθωμεν λιπαρὰν χθόνα Παλλάδος, εὔαν- 

δρον γᾶν 

Κέκροπος ὀψόμεναι πολυήρατον" 

οὗ σέβας ἀρρήτων ἱερῶν, ἵνα. 

μυστοδόκος δόμος 

ἐν τελεταῖς ἁγίαις ἀναδείκνυται, 

οὐρανίοις τε θεοῖς δωρήματα, 

ναοί θ᾽ ὑψερεφεῖς καὶ ἀγάλματα, 

καὶ πρόσοδοι μακάρων ἱερώταται, 

εὐστέφανοί τε θεῶν θυσίαι θαλίαι τε. 

παντοδαπαῖς ἐν ὥραις, 

ἡρί τ᾽ ἐπερχομένῳ Βρομία χάρις, 

εὐκελάδων τε χορῶν ἐρεθίσματα, 

καὶ Μοῦσα βαρύβρομος αὐλῶν. 

ΣΤΡ. πρὸς τοῦ Διὸς ἀντιβολῶ σε, φράσον, τίνες 

εἴσ᾽, ὦ Σώκρατες, αὗται 

αἱ φθεγξάμεναι τοῦτο τὸ σεμνόν ; μῶν ἡρῷ- 

ναι τινές εἰσιν ; 

ΣΏ. ἥκιστ᾽, ἀλλ᾽ οὐράνιαι Νεφέλαι, μεγάλαι θεαὶ 

ἀνδράσιν ἀργοῖς 

αἵπερ γνώμην καὶ διάλεξιν καὶ νοῦν ἡμῖν 

παρέχουσι 



ΣΤΡ. 

ΣΏΩ. 

ΣΏ. 

ΣΈΡ.: 

ἌΡ. 

ΣΏ. 

ΧΡ. 

ΣΩ. 

ΣΤΡ. 

ΣΏΩ. 
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καὶ τερατείαν καὶ περίλεξιν καὶ κροῦσιν καὶ 

κατάληψιν. 
π » Ἀ ’ ᾽ ᾽ »" Η , 5. ΕΒ ΄ 

ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἀκούσασ᾽ αὐτῶν τὸ φθέγμ᾽ ἡ ψυχή 

μου πεπότηται, 

καὶ λεπτολογεῖν ἤδη ζητεῖ καὶ περὶ καπνοῦ 

στενολεσχεῖν, 
᾿ ᾽ὔ ’ , ἈΓ535Ὲ ’ ᾿ 

καὶ γνωμιδίῳ γνώμην νύξασ᾽ ἑτέρῳ λόγῳ ἀν- 

τιλογῆσαι" 
.“ ΕΣ » »ν ᾽ " ᾽ "1 » - 

ὥστ᾽, εἴ πως ἔστιν, ἰδεῖν αὐτὰς ἤδη φανερῶς 

ἐπιθυμῶ. 

βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν Πάρνηθ". ἤδη γὰρ 

ὁρῷ κατιούσας 

ἡσυχῆ αὐτάς: ΣΤΡ. φέρε, ποῦ; δεῖξον. 

χωροῦσ᾽ αὗται πάνυ πολλαὶ, 

διὰ τῶν κοίλων καὶ τῶν δασέων. αὗται πλά- 

γιαι. 

τί τὸ χρῆμα: 
ὡς οὐ καθορῶ. ΣΏ. παρὰ τὴν εἴσοδον. 

» εὖ ᾿΄ .“ 

ἤδη νυνὶ μόλις οὕτως. 

νῦν γέ τοι ἤδη καθορᾷς αὐτὰς, εἰ μὴ λημᾷς 

κολοκύνταις. 
" ἊΝ ) - ΄ , " » 

νὴ Δί᾽ ἔγωγ᾽, ὦ πολυτίμητοι, πάντα γὰρ ἤδη 

᾿ κατέχουσι. 

ταύτας μέντοι σὺ θεὰς οὔσας οὐκ ἤδης οὐδ᾽ 

ἐνόμιζες ; 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὁμίχλην καὶ δρόσον αὐτὰς ἡ γού- 

μὴν καὶ καπνὸν εἶναι. 

οὐ γὰρ μὰ Δί᾽ οἶσθ᾽ ὁτιὴ πλείστους αὗται βό- 

σκοῦυσι σοφιστὰς, 



244 

ΣΤΡ. 

ΣΏΩ. 

ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΙΑ ΘΟΠΝΑΆΞΟΘΑ. 

θουριομάντεις, ἰατροτέχνας, σφραγιδονυχαρ- 

γοκομήτας, 

κυκλίων τε χορῶν εἰἰσματοκάμπτας, ἄνδρας 

μετεωροφένακας, 

ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐποίουν “ ὑγρᾶν Νεφελᾶν στρεπ- 

ταιγλᾶν δάϊον ὁρμὰν," 

“πλοκάμους θ᾽ ἑκατογκεφάλα Τυφῶ,᾽" “ πρη- 

μαινούσας τε θυέλλας,᾽" 

εἶτ᾽ ““ ἀερίας, διερὰς," ““ γαμψοὺς οἰωνοὺς 

ἀερονηχεῖς," 

“ὄμβρους θ᾽ ὑδάτων δροσερᾶν Νεφελᾷν᾽" εἶτ᾽ 

ἀντ᾽ αὐτῶν κατέπινον 

κεστρᾶν τεμάχη μεγαλᾶν ἀγαθᾶν, κρέα τ᾽ ὁρ- 

γνίθεια κιχηλᾶν. 

διὰ μέντοι τάσδ᾽ οὐχὶ δικαίως: ΣΤΡ. λέξον 

δή μοι, τί παθοῦσαι, 

εἴπερ Νεφέλαι γ᾽ εἰσὶν ἀληθῶς, θνηταῖς εἴξασι 

γυναιξίν ;: 

οὐ γὰρ ἐκειναί γ᾽ εἰσὶ τοιαῦται. ΣΏ. φέρε, 

ποῖαι γάρ τινές εἰσιν ; 

οὐκ οἷδα σαφῶς" εἴξασιν δ᾽ οὖν ἐρίοισιν πεπ- 

ταμένοισι, 

κοὐχὶ γυναιξὶν, μὰ Δί᾽, οὐδ᾽ ὁτιοῦν" αὗται δὲ 

ῥῖνας ἔχουσιν. 

ἀπόκριναί νυν ἅττ᾽ ἂν ἔρωμαι. ΣΤΡ. λέγε 

νυν ταχέως τι βούλει. 

ἤδη ποτ᾽ ἀναβλέψας εἶδες νεφέλην Κενταύρῳ 

ὁμοίαν 
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ἢ παρδάλει ἢ λύκῳ ἢ ταύρῳ ; ΣΤΡ. νὴ Δί᾽ 

ἔγωγ᾽. εἶτα τί τοῦτο : 

ΣΏ. γίγνονται πάνθ᾽ ὅ τι βούλονται" κατ᾽ ἢν μὲν 

ἴδωσι κομήτην, 

ἄγριόν τινα τῶν λασίων τούτων, οἵόνπερ τὸν 

ἹΞΙενοφάντου, 

σκώπτουσαι τὴν μανίαν αὐτοῦ Κενταύροις 

εἴκασαν αὑτάς. 

3900.8550. 

ΟΟΧΙΧΣ. 

Αἰποηΐαη Εἰ ἀμοαίίοη, ἴηι ἔνθ Εαγίῳ Τιηιο5. 

ΔΙΚΑΙ͂ΟΣ ΛΟΓΙΟΣ.-- ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΙῸΣ. 

ΔΙΚ. 

““- τοίνυν τὴν ἀρχαίαν παιδείαν, ὡς διέ- 

ΚειΤΟ, 

ὅτ᾽ ἐγὼ τὰ δίκαια λέγων ἤνθουν καὶ σωφροσύνη 

νενόμιστο. 

πρῶτον μὲν ἔδει παιδὸς φωνὴν γρύξαντος μηδὲν 

ἀκοῦσαι" 

εἶτα βαδίζειν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς εὐτάκτως εἰς κιθα- 

᾿ς ριστοῦ 

τοὺς κωμήῆτας γυμνοὺς ἀθρόους, κεὶ κριμνώδη 

κατανίφοι. 

εἶτ᾽ αὖ προμαθεῖν ἀσμ᾽ ἐδίδασκεν, τὼ μηρὼ μὴ 

ξυνέχοντας; 
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Δ. 

ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΙ͂Α σ ΠΝ ΑΞΕΟΘΑ. 

ἢ Παλλάδα περσέπολιν δεινὰν, ἢ Τηλέπορόν τι 

βόαμα, 

ἐντειναμένους τὴν ἁρμονίαν, ἣν οἱ πατέρες πα- 

ρέδωκαν. 
Ω , ᾽ » ΄ » ἈΝ ᾿’ , 

εἰ δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ᾽ ἢ κάμψειέξν τινα 

καμπὴν, 
τ ε - , κ᾿, ; [4 1. οἵας οἱ νῦν τὰς κατὰ Φρύνιν ταύτας τὰς δυσκο- 

λοκάμπτους, 

ἐπετρίβετο τυπτόμενος πολλὰς ὡς τὰς Μούσας 

ἀφανίζων. 

οὐδ᾽ ἂν ἑλέσθαι δειπνοῦντ᾽ ἐξῆν κεφάλαιον τῆς 

ῥαφανῖδος, 

οὐδ᾽ ἄννηθον τῶν πρεσβυτέρων ἁρπάζειν οὐδὲ 

σέλινον, 

οὐδ᾽ ὀψοφαγεῖν, οὐδὲ κιχλίζειν, οὐδ᾽ ἴσχειν τὼ 

πόδ᾽ ἐναλλάξ. 
Ψ “ » " ’ 4, 2 ᾽ ; 

ἀρχαῖά γε καὶ Διπολιώδη καὶ τεττίγων ἀνά- 

μέστα 

καὶ Κηκείδου καὶ Βουφονίων. ΔΙΚ. ἀλλ᾽ οὖν 

ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνα, 

ἐξ ὧν ἄνδρας Μαραθωνομάχους ἡμὴ παίδευσις 

ἔθρεψεν. 

σὺ δὲ τοὺς νῦν εὐθὺς ἐν ἱματίοισι διδάσκεις ἐν- 

τετυλίχθαι" 
Α ὦ π᾿ ’ " ᾽ " ,Υ̓ ΄ 

πρὸς ταῦτ᾽, ὦ μειράκιον, θαρρῶν ἐμὲ τὸν κρείτ- 

τω λόγον αἱροῦ" 
ι ᾿' " ᾿ Α , Ἧ, ᾽ , 

κἀπιστήσει μισεῖν ἀγορὰν καὶ βαλανείων ἀπε- 

χεσθαι 
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καὶ τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνεσθαι, κἂν σκώπτῃ τίς 

σε, φλέγεσθαι" 

καὶ τῶν θάκων τοῖς πρεσβυτέροις ὑπανίστασθαι 

προσιοῦσιν, 

καὶ μὴ περὶ τοὺς σαυτοῦ γονέας σκαιουργεῖν, 

ἄλλο τε μηδὲν 

αἰσχρὸν ποιεῖν, ὅ τι τῆς Αἰδοῦς μέλλει τἄγαλμ᾽ 

ἀναπλήσειν" 

μηδ᾽ ἀντειπεῖν τῷ πατρὶ μηδὲν, μηδ᾽ Ἰαπετὸν 

καλέσαντα 

μνησικακῆσαι τὴν ἡλικίαν, ἐξ ἧς ἐνεοττοτρο- 

φήθης. 
961-997. 

ΟΟΧΧ. 

Το Νιρλέϊπραϊο. 

ἘΠΟΥ͂. ᾿ ΓῈ σύννομέ μοι, παῦσαι μὲν ὕπνου, 

λῦσον δὲ νόμους ἱερῶν ὕμνων, 

οὃς διὰ θείου στόματος θρηνεῖς ' 

τὸν ἐμὸν καὶ σὸν πολύδακρυν Ἴτυν, 

ἐλελιζομένη διεροῖς μέλεσιν 

γένυος ξουθῆς" 

καθαρὰ χωρεῖ διὰ φυλλοκόμου 

σμίλακος ἠχὼ πρὸς Διὸς ἕδρας, 

ἵν᾽ ὁ χρυσοκόμας Φοῖβος ἀκούων 

τοῖς σοῖς ἐλέγοις ἀντιψάλλων 
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ἐλεφαντόδετον φόρμιγγα, θεῶν 

ἵστησι χορούς" 

διὰ δ᾽ ἀθανάτων στομάτων χωρεῖ 

ξύμφωνος ὁμοῦ 

θεία μακάρων ὀλολυγή. 

Βιγάς, 209.2 28. 

ΟΟΧΧΙῚ, 

ὙΠ Ῥαγανϑαεδὶς ἴπ {μ6 ““ .Βὶγα 5." 

Λ ΓῈ δὴ φύσιν ἄνδρες ἀμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ 

προσόμοιοι, 

ὀλιγοδρανέες, πλάσματα πηλοῦ, σκιοειδέα φῦλ᾽ ἀμε- 

νηνὰ, 
᾽ - ᾽ν ΄ Η ᾿ ΓΟ) ᾽ , 
ἀπτῆνες ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοὶ, ἀνέρες εἰκελόνει- 

ροι, 

προσέχετε τὸν νοῦν τοῖς ἀθανάτοις ἡμῖν, τοῖς αἰὲν 

ἐοῦσι, 
»" ) ᾿ς -" ᾽ ΄ "»"» » κυ , 

τοῖς αἰθερίοις, τοῖσιν ἀγήρῳς, τοῖς ἄφθιτα μηδομέ- 

γοισιν. 

ἵν᾽ ἀκούσαντες πάντα παρ᾽ ἡμῶν ὀρθῶς περὶ τῶν 

μετεώρων, 
΄ ᾽ -»" , , -“" -» 9. ἢ , 

φύσιν οἰωνῶν γένεσίν τε θεῶν ποταμῶν τ᾽ ᾿Ερέβους 

τε Χάους τε 

εἰδότες ὀρθῶς Προδίκῳ παρ᾽ ἐμοῦ κλάειν εἴπητε τὸ 

λοιπόν. 

Χάος ἦν καὶ Νῦξ "Ερεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ Τάρ- 

ταρος εὐρύς 
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γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ἦν" ᾿Ερέβους δ᾽ ἐν ἀπεί- 

ροσι κόλποις 
, ’ « “ ᾿ ς , 

τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ ἡ μελανόπτερος 

ῳὸν, 

ἐξ οὗ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν ἔρως ὁ πο- 

θεινὸς, 

στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰκὼς ἀνεμώκεσι 

δίναις. 

οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νυχίῳ κατὰ Τάρτα- 

ρον εὐρὺν 

ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον, καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν 
᾽ -» 

ἐς φως. 
᾿ ΕῚ ᾽ “ , ; , ᾿ » 

πρότερον δ᾽ οὐκ ἣν γένος ἀθανάτων, πρὶν Ἔρως 

ξυνέμιξεν ἅπαντα" 

ξυμμιγνυμένων δ᾽ ἑτέρων ἑτέροις γένετ᾽ οὐρανὸς ὠ- 

κεανός τε 

καὶ γῆ πάντων τε θεῶν μακάρων γένος ἄφθιτον. ὧδε 

μέν ἐσμεν 
Ἁ ᾿ ͵ [ « "- ) - 

πολὺ πρεσβύτατοι πάντων μακάρων. ἡμεῖς δ᾽ ὡς 
᾿ ᾽ δ Ὗ 

ἐσμὲν ἔρωτος ᾿ 

πολλοῖς δῆλον" πετόμεσθά τε γὰρ καὶ τοῖσιν ἐρῶσι 

σύνεσμεν. 

πάντα δὲ θνητοῖς ἐστὶν ἀφ᾽ ἡμῶν τῶν ὀρνίθων τὰ 

μέγιστα. 

πρῶτα μὲν ὥρας φαίνομεν ἡμεῖς ἦρος, χειμῶνος, 

ὀπώρας" 

σπείρειν μὲν, ὅταν γέρανος κρώζουσ᾽ ἐς τὴν Λιβύην 

μεταχωρῇ, 
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καὶ πηδάλιον τότε ναυκλήρῳ φράζει κρεμάσαντι κα- 

θεύδειν, 

εἶτα δ᾽ ᾿Ορέστῃ χλαῖναν ὑφαίνειν, ἵνα μὴ ῥιγῶν ἀ- 

ποδύῃ. 

ἰκτῖνος δ᾽ αὖ μετὰ ταῦτα φανεὶς ἑτέραν ὥραν ἀπο- 

φαίνει, 

ἡνίκα πεκτεῖν ὥρα προβάτων πόκον ἠρινόν. εἶτα 

χελιδὼν, 

ὅτε χρὴ χλαῖναν πωλεῖν ἤδη καὶ λῃδάριόν τι πρία- 

σθαι. 

ἐσμὲν δ᾽ ὑμῖν Αμμων, Δελφοὶ, Δωδώνη, Φοῖβος 

᾿Απόλλων. 
Ἵ ’ ᾿ -" ϑ...᾿» «“ ᾿Ὶ .“ 

ἐλθόντες γὰρ πρῶτον ἐπ᾽ ὄρνεις, οὕτω πρὸς ἅπαντα 

τρέπεσθε, 

πρός τ᾽ ἐμπορίαν καὶ πρὸς βιότου κτῆσιν καὶ πρὸς 

γάμον ἀνδρός" 

ὔρνιν τε νομίζετε πάνθ᾽ ὕσαπερ περὶ μαντείας δια- 

κρίνει" 
Ψ. δ8...6 " » ᾽ ᾿ ’ ,}»» "» 

φήμη γ᾽ ὑμῖν ὕρνις ἐστὶ, πταρμόν τ᾽ ὄρνιθα καλεῖτε, 
, » Α » ’ ,},.»ν » 

ξύμβολον ὄρνιν, φωνὴν ὄρνιν, θεράποντ᾽ ὄρνιν, ὄνον 

ὔρνιν. 
ἃ » « ΠΆΕΝ  ΒΤΟΣ ὲ » τ ὅλ. 
ἄρ᾽ οὐ φανερῶς ἡμεῖς ὑμῖν ἐσμὲν μαντεῖος ᾿Από 

λων; 

685-12. 
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ΟΟΧΧΙΙ. 

(Οὐηΐοϑὲ ϑοζογο Πὶοη δι ϑοέιυθοη Αι ὁβοψἶτι5 

ΔΙΟ. 

ΔΙΟ. 

ΑΙΣ. 

ΑΙΣ. 

ΕΥ̓Ρ. 

ΑΙΣ. 

ΔΙΟ. 

απὰ Ἐιγὶριάο5. 

ΕΥΡ. 

ΑἹ μὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς προλόγους σου τρέ- 

ψομαι, 

ὕπως τὸ πρῶτον τῆς τραγῳδίας μέρος 

πρώτιστον αὐτοῦ βασανιῶ τοῦ δεξιοῦ. 

ἀσαφὴς γὰρ ἦν ἐν τῇ φράσει τῶν πραγμάτων. 

καὶ ποῖον αὐτοῦ βασανιεῖς  ΕΥ̓́Ρ. πολλοὺς 

πάνυ. 

πρῶτον δέ μοι τὸν ἐξ ᾽Ορεστείας λέγε. 

ἄγε δὴ σιώπα πᾶς ἀνήρ. λέγ᾽, Αἰσχύλε. 

Ἑρμῆ χθόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων κράτη, 

σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 

ἥκω γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι: 

τούτων ἔχεις ψέγειν τι; ΕΥ̓Ρ. πλεῖν ἢ δώ- 

δεκα. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἀλλ᾽ ἢ τρία. 

ἔχει δ᾽ ἕκαστον εἴκοσίν γ᾽ ἁμαρτίας. 

ὁρᾷς ὅτι ληρεῖς; ΕΥ͂Ρ. ἀλλ᾽ ὀλίγον γέ μοι 

μέλει. 

Αἰσχύλε, παραινῶ σοι σιωπᾶν" εἰ δὲ μὴ, 

πρὸς τρισὶν ἰαμβείοισι προσοφείλων φανεῖ. 
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ΑΙἹΣ. 

ΕΣ: 

ΑἹΣ. 

ΑἹΙΣ. 

ΕΥΡ. 

ΕἘΥΡ. 

ΑΙΣ. 

ἜΥΡ. 

ΔΙΟ. 

ΑΙΣ. 

ΔΙΟ. 

ΑΙΣ. 

ΕΎΡ, 

ΔΙΟ. 

ΒΥΡῚ 

ΔΙΟ. 

ΑΝΤΕΒΟΣΤΟΟΙΑ σ ΠΑ ΕΟΘΑ. 

ἐγὼ σιωπῶ τῷδ᾽ : ΔΙΟ. ἐὰν πείθῃ γ᾽ ἐμοί. 

εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιον ὅσον. 

πῶς φής μ᾽ ἁμαρτεῖν ; ΕΥ̓Ρ. αὖθις ἐξ ἀρχῆς 

λέγε. 

Ἑρμῆ χθόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων κράτη. 

οὔκουν ᾿Ορέστης τοῦτ᾽ ἐπὶ τῷ τύμβῳ λέγει 

τῷ τοῦ πατρὸς τεθνεῶτος; ΑΙΣ. οὐκ ἄλλως 

λέγω. 

πότερ᾽ οὖν τὸν Ἑρμῆν, ὡς ὁ πατὴρ ἀπώλετο 

αὐτοῦ βιαίως ἐκ γυναικείας χερὸς 

δόλοις λαθραίοις, ταῦτ᾽ ἐποπτεύειν ἔφη : 

οὐ δῆτ᾽ ἐκεῖνον, ἀλλὰ τὸν ᾿ΕΒριούνιον 

Ἑρμῆν χθόνιον προσεῖπε, κἀδήλου λέγων 

ὁτιὴ πατρῴον τοῦτο κέκτηται γέρας. 

ἔτι μεῖζον ἐξήμαρτες ἢ ̓ γὼ ᾿βουλόμην᾽" 

εἰ γὰρ πατρῷον τὸ χθόνιον ἔχει γέρας, 

οὕτως ἂν εἴη πρὸς πατρὺς τυμβωρύχος. 

Διόνυσε, πίνεις οἶνον οὐκ ἀνθοσμίαν. 

λέγ᾽ ἕτερον αὐτῷ᾽ σὺ δ᾽ ἐπιτήρει τὸ βλάβος. 

σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαχός τ᾽ αἰτουμένῳ. 

ἥκω γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχομαι. 

δὶς ταυτὸν ἡμῖν εἶπεν ὁ σοφὸς Αἰσχύλος. 

πῶς δίς; 

σκόπει τὸ ῥῆμ᾽" ἐγὼ δὲ σοι φράσω. 

ἥκω γὰρ ἐς γῆν, φησὶ, καὶ κατέρχομαι" 

ἥκω δὲ ταυτόν ἐστι τῷ κατέρχομαι. 

νὴ τὸν Δί᾽, ὥσπερ γ᾽ εἴ τις εἴποι γείτονι, 

χρῆσον σὺ μάκτραν, εἰ δὲ βούλει, κάρδοπον. 



ΑΙΣ. 

ΔΙΟ. 

ΑΙΣ. 

ΔΙΟ. 

ἘΠΕΡῚ 

ΔΙΟ. 

ΕΥ̓́Ρ. 

ΔΙΟ. 

ΕΥΡ. 

ΔΙΟ. 
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οὐ δῆτα τοῦτό γ᾽, ὦ κατεστωμυλμένε 

ἄνθρωπε, ταὔτ᾽ ἔστ᾽, ἀλλ᾽ ἄριστ᾽ ἐπῶν ἔχον. 

πῶς δή; δίδαξον γάρ με καθ᾽ ὅ τι δὴ λέγεις. 

ἐλθεῖν μὲν εἰς γῆν ἔσθ᾽ ὅτῳ μετῇ πάτρας" 

χωρὶς γὰρ ἄλλης συμφορᾶς ἐλήλυθεν" 

φεύγων δ᾽ ἀνὴρ ἥκει τε καὶ κατέρχεται. 

εὖ νὴ τὸν ᾿Απόλλω. τί σὺ λέγεις, Εὐριπίδη ; 

οὐ φημὶ τὸν ᾿Ορέστην κατελθεῖν οἴκαδε 

λάθρα γὰρ ἦλθεν, οὐ πιθὼν τοὺς κυρίοὺς. 

εὖ νὴ τὸν Ἑρμῆν" ὅ τι λέγεις δ᾽ οὐ μανθάνω. 

πέραινε τοίνυν ἕτερον. 

ἴθι πέραινε σὺ, 

Αἰσχύλ᾽, ἀνύσας" σὺ δ᾽ εἰς τὸ κακὸν ἀπό- 

βλεπε. 

τύμβου δ᾽ ἐπ᾿ ὄχθῳ τῷδε κηρύσσω πατρὶ 

κλύειν, ἀκοῦσαι. 

τοῦθ᾽ ἕτερον αὖθις λέγει, 

κλύειν, ἀκοῦσαι, ταυτὸν ὃν σαφέστατα. 

τεθνηκόσιν γὰρ ἔλεγεν, ὦ μοχθηρὲ σὺ, 

οἷς οὐδὲ τρὶς λέγοντες ἐξικνούμεθα. ἡ 

ΤῊ} Εγορβ, 1119-1176. 
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ΤΗΣ ΜΙΡΌΠΕ ΟΟΜΕΘΥ. 

ΑΝΤΙΡΗΑΝΈΝ. 

ΟΟΧΧΠΙΠΙΙ. 

{Π}6 αγαϑξιζο. 

ΤᾺΡ παράσιτός ἐστιν, ἂν ὀρθῶς σκοπῆς, 

κοινωνὸς ἀμφοῖν, τῆς τύχης καὶ τοῦ βίου. 

οὐδεὶς παράσιτος εὔχετ᾽ ἀτυχεῖν τοὺς φίλους, 

τοὐναντίον δὲ πάντας εὐτυχεῖν ἀεί. 

ἔστιν πολυτελὴς τῷ βίῳ τις, οὐ φθονεῖ, 

μετέχειν δὲ τούτων εὔχετ᾽ αὐτῷ συμπαρών. 

κἀστὶν φίλος γενναῖος ἀσφαλής θ᾽ ἅμα, 

οὐ μάχιμος, οὐ πάροξυς, οὐχὶ βάσκανος, 

ὀργὴν ἐνεγκεῖν ἀγαθός" ἂν σκώπτῃς, γελᾷ" 

ἐρωτικὸς, γελοῖος, ἱλαρὸς τῷ τρόπῳ, 

πάλιν στρατιώτης ἀγαθὸς εἰς ὑπερβολὴν, 

ἂν ἢ τὸ σιτάρχημα δεῖπνον εὐτρεπές. 

7)ιαγηιὶ. 

ΟΟΧΧΙ͂ΓΨ. 

ΟΝ τρόπον μὲν οἶσθά μου 

ὅτι τῦφος οὐκ ἔνεστιν, ἀλλὰ τοῖς φίλοις 

τοιουτοσί τίς εἰμι, τύπτεσθαι μύδρος. 

τύπτειν κεραυνὸς, ἐκτυφλοῦν τιν᾽ ἀστραπὴ, 
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φέρειν τιν᾽ ἄρας ἄνεμος, ἀποπνῖξαι βρόχος, 

θύρας μοχλεύειν σεισμὸς, εἰσπηδᾶν ἀκρὶς, 

δειπνεῖν ἄκλητος μυῖα, μὴ ᾿ξελθεῖν φρέαρ, 

ἄγχειν, φονεύειν, μαρτυρεῖν, ὕσ᾽ ἂν μόνον 

τύχῃ τις εἰπὼν, ταῦτ᾽ ἀπροσκέπτως ποιεῖν 

ἅπαντα. καὶ καλοῦσί μ᾽ οἱ νεώτεροι 

διὰ ταῦτα πάντα σκηπτόν" ἀλλ᾽ οὐδὲν μέλει 

τῶν σκωμμάτων μοι᾿ τῶν φίλων γὰρ ὧν φίλος 

ἔργοισι χρηστὸς οὐ λόγοις ἔφυν μόνον. 

Ῥγοσοηϊ. 

ΟΟΧχν. 

ὑὐποογίαϊηίῳ 97; Ηπιηιαη Α)αϊγ5. 

ΟΥἿΣ ἄνθρωπος δὲ φὺς 

ἀσφαλές τι κτῆμ᾽ ὑπάρχειν τῷ βίῳ λογίζεται, 

πλεῖστον ἡμάρτηκεν" ἢ γὰρ εἰσφορά τις ἥρπακεν 

τἄνδοθεν πάντ᾽, ἢ δίκῃ τις περιπεσὼν ἀπώλετο, 

ἢ στρατηγήσας προσῶφλεν, ἢ χορηγὸς αἱρεθεὶς - 

ἱμάτια χρυσᾶ παρασχὼν τῷ χορῷ ῥάκος φορεῖ, 

ἢ τριηραρχῶν ἀπήγξατ᾽, ἢ πλέων ἥλωκέ ποι, 

ἢ βαδίζων ἢ καθεύδων κατακέκοφθ᾽ ὑπ᾽ οἰκετῶν. 

οὐ βέβαιον οὐδέν ἐστι, πλὴν ὅσ᾽ ἂν καθ᾽ ἡμέραν 

εἰς ἑαυτὸν ἡδέως τις εἰσαναλίσκων τύχῃ. 

οὐδὲ ταῦτα σφόδρα τι" καὶ γὰρ τὴν τράπεζαν ἁρ- 
πάσαι 

κειμένην ἄν τις προσελθών" ἀλλ᾽ ὅταν τὴν ἔνθεσιν 
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ἐντὸς ἤδη τῶν ὀδόντων τυγχάνῃς κατεσπακὼς, 

τοῦτ᾽ ἐν ἀσφαλεῖ νόμιζε τῶν ὑπαρχόντων μόνον. 

Μϊε5. 

ΟΟΧΧΥ͂Ι. 

ΟὈπιραγίδοη 97 Τγαροάμ απὰ (ὐοηιθίῃ. 

ἈΑΚΑΡΙΟΝ ἐστιν ἡ τραγωδία 

ποίημα κατὰ πάντ᾽, εἴ γε πρῶτον οἱ λόγοι 

ὑπὸ τῶν θεατῶν εἰσιν ἐγνωρισμένοι, 

πρὶν καί τιν᾽ εἰπεῖν" ὡς ὑπομνῆσαι μόνον 

δεῖ τὸν ποιητήν Οἰδίπουν γὰρ ἂν μόνον 
-" » , »» « Α .“" 

φῶ, τἄλλα πάντ᾽ ἴσασιν" ὁ πατὴρ Λαΐος, 

μήτηρ Ἰοκάστη, θυγατέρες, παῖδες τίνες--- 
» »,) “ἷ 3 ᾽Δ ᾽ὕ ") " » ἔπειθ᾽ ὅταν μηδὲν δύνωντ᾽ εἰπεῖν ἔτι, 

"" 9.5. , ᾽ -Ὄῃ , 

κομιδῇ δ᾽ ἀπειρήκωσιν ἐν τοῖς δράμασιν, 

αἴρουσιν ὥσπερ δάκτυλον τὴν μηχανὴν, 

καὶ τοῖς θεωμένοισιν ἀποχρώντως ἔχει. 

ἡμῖν δὲ ταῦτ᾽ οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ πάντα δεῖ 

εὑρεῖν, ὀνόματα καινὰ, τὰ διωκῃμένα 

πρότερον τὰ νῦν παρόντα, τὴν καταστροφὴν, 
- ᾽ ΄ Ἄ « ΄ 

τήν εἰσβολήν" ἂν ἕν τι τούτων παραλίπῃ, 

Χρέμης τις ἢ Φείδων τις ἐκσυρίττεται. 

Πηλεῖ δὲ ταῦτ᾽ ἔξεστι καὶ Τεύκρῳ ποιεῖν. 

“Ροοβῖϑ8. 



Ευβυεπῦϑ. 25] 

ΑΝΑΧΑΝΌΒΙΘΕΝ, 

ΟΟΧΧΥῚΙΙ. 

Ἡαϑτία οὔ λ6 Ἐρυρίϊαηδ. 

Ε}: ἂν δυναίμην συμμαχεῖν ὑμῖν ἐγώ" 
»ν « ’ . ε τῶν ἃ » (» ε , 

οὔθ᾽ οἱ τρόποι γὰρ ὁμονοοῦσ᾽ οὔθ᾽ οἱ νόμοι 

ἡμῶν, ἀπ᾽ ἀλλήλων δὲ διέχουσιν πολύ. 

βοῦν προσκυνεῖς, ἐγὼ δὲ θύω τοῖς θεοῖς" 

τὴν ἔγχελυν μέγιστον ἡγεῖ δαίμονα, 
« - " -" Ν ᾿ Α , ἡμεῖς δὲ τῶν ὄψων μέγιστον παρὰ πολύ. 

οὐκ ἐσθίεις ὕει᾽, ἐγὼ δὲ γ᾽ ἥδομαι 
», [4 ᾿ “ ,’ γ᾿, ι μάλιστα τούτοις" κύνα σέβεις, τύπτω δ᾽ ἐγὼ, 

τοὔψον κατεσθίουσαν ἡνίκ᾽ ἂν λάβω.---- 

τὸν αἰέλουρον κακὸν ἔχοντ᾽ ἐὰν ἴδῃς, 

κλάεις, ἐγὼ δ᾽ ἥδιστ᾽ ἀποκτείνας δέρω. 

δύναται παρ᾽ ὑμῖν μυγαλῆ, παρ᾽ ἐμοὶ δέ γ᾽ οὔ. γαλῆ, Ύ 

ΟἸἰυϊίαΐες. 

ΕΌΒΌΙΌΚΝ. Ὶ 

ΟΟΧΧΥΠ. 

Ἐνγθ5 ποὲ Ἡγϊηρ οὶ. 

ΓΙ ἣν ὁ γράψας πρῶτος ἀνθρώπων ἄρα 

ἢ κηροπλαστήσας ΓἜρωθ᾽ ὑπόπτερον : 

ὡς οὐδὲν ἤδει πλὴν χελιδόνας γράφειν, 

ἀλλ᾽ ἣν ἄπειρος τῶν τρόπων τῶν τοῦ θεοῦ. 

5 
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ἔστιν γὰρ οὔτε κοῦφος, οὔτε ῥᾷδιος 

ἀπαλλαγῆναι τῷ φέροντι τὴν νόσον, 

βαρὺς δὲ κομιδῇ. πῶς ἂν οὖν ἔχοι πτερὰ 

τοιοῦτο πρᾶγμα: λῆρος, εἰ κἄφησέ τις. 

Οατερυἴῖο. 

ΟΟΧΧΙΧ. 

ΝΟ φιιὶδ πιο(ιοὶ ἐγαηϑδιϊαΐ πυιπογα 76» 1. 

ΡΕῚΣ γὰρ μόνους κρατῆρας ἐγκεραννύω 

τοῖς εὖ φρονοῦσι" τὸν μὲν ὑγιείας ἕνα, 

ὃν πρῶτον ἐκπίνουσι, τὸν δὲ δεύτερον 

ἔρωτος ἡδονῆς τε, τὸν τρίτον δ᾽ ὕπνου, 

ὃν ἐκπιόντες οἱ σοφοὶ κεκλημένοι 

οἴκαδε βαδίζουσ᾽. ὁ δὲ τέταρτος οὐκ ἔτι 

ἡμέτερός ἐστ᾽, ἀλλ᾽ ὕβρεος᾽ ὁ δὲ πέμπτος βοῆς" 

ἕκτος δὲ κώμων" ἕβδομος δ᾽ ὑπωπίων'᾽ 

ὁ δ᾽ ὄγδοος κλητῆρος" ὁ δ᾽ ἔνατος χολῆς" 

δέκατος δὲ μανίας, ὥστε καὶ βάλλειν ποιεῖ" 

πολὺς γὰρ εἰς ἕν μικρὸν ἀγγεῖον χυθεὶς 

ὑποσκελίζει ῥᾷστα τοὺς πεπωκότας. 
Ιλϊοη 8:8. 

ΤΙΜΟΟΙΕΚ. 

ΟΟΧΧΧΣ. 

ἴ756 07 Τγαροάϊο5. 

ΤΑΝ, ἄκουσον ἤν τί σοι δοκῶ λέγειν. 

ἄνθρωπός ἐστι ζῷον ἐπίπονον φύσει, 

καὶ πολλὰ λυπήρ᾽ ὁ βίος ἐν ἑαυτῷ φέρει. 
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παραψυχὰς οὖν φροντίδων ἀνεύρετο 

ταύτας" ὁ γὰρ νοῦς τῶν ἰδίων λήθην λαβὼν 

πρὸς ἀλλοτρίῳ τε ψυχαγωγηθεὶς πάθει, 

μεθ᾽ ἡδονῆς ἀπῆλθε παιδευθεὶς ἅμα. 

τοὺς γὰρ τραγῳδοὺς πρῶτον, εἰ βούλει, σκόπει, 

ὡς ὠφελοῦσι πάντας. ὁ μὲν ὧν γὰρ πένης 

πτωχότερον αὑτοῦ καταμαθὼν τὸν Τήλεφον 

γενόμενον ἤδη τὴν πενίαν ῥᾷον φέρει. 

ὁ νοσῶν τι μανικὸν ᾿Αλκμέων᾽ ἐσκέψατο. 

ὀφθαλμιᾷ τις, εἰσὶ Φινεῖδαι τυφλοί. 

τέθνηκέ τῳ παῖς, ἡ Νιόβη κεκούφικεν. 

χωλός τίς ἐστι, τὸν Φιλοκτήτην ὁρᾷ. 

γέρων τις ἀτυχεῖ, κατέμαθεν τὸν Οἰνέα. 

ἅπαντα γὰρ τὰ μείζον᾽ ἢ πέπονθέ τις 

ἀτυχήματ᾽ ἄλλοις γεγονότ᾽ ἐννοούμενος 

τὰς αὐτὸς αὑτοῦ συμφορὰς ἧττον στένει. 

Τϊοηψεϊαζιιξαε. 

ΤΗΒΕ ΝΕ ΟΟΜΕΘΡΥ. 

ῬΗΠΙΈΜΟΝ. 

ΟΟΧΧΧΙ. 

Τραγ5. 

ΕἸ τὰ δάκρυ᾽ ἡμῖν τῶν κακῶν ἣν φάρμακον 
Ἂ ΜΠ, θ᾽ « λ [2 " »" ᾽ , 

ἀεί θ᾽ ὁ κλαύσας τοῦ πονεῖν ἐπαύετο, 
᾽ , , 

ἠλλαττόμεσθ᾽ ἂν δάκρυα δόντες χρυσίον" 
- ᾽ ’ 2 ᾽ 

νῦν δ᾽ οὐ προσέχει τὰ πράγματ᾽ οὐδ᾽ ἀποβλέπει 
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εἰς ταῦτα, δέσποτ᾽, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ὁδὸν, 

ἐάν τε κλίίης ἄν τε μὴ, πορεύεται. 

τὶ οὖν ποιεῖς πλέον ; οὐδὲν" ἡ λύπη δ᾽ ἔχει 
- ᾿Ὶ “ - ω ν τὰ 

ὥσπερ τὸ δένδρον τοῦτο κάρπον τὸ δάκρυον. 

ϑαγαάϊει8. 

ΟΟΧΧΧΤΙΙ. 

Α Οὐοοῖ ϑοακίϊηρ' οἱ ̓ιῖδ ϑλιϊ. 

Σ Ἱἵμερός μοὐπῆλθε γῇ τε κοὐρανῷ 

λέξαι μολόντι τοὔψον ὡς ἐσκεύασα. 

νὴ τὴν ᾿Αθηνᾶν ἡδύ γ᾽ ἔστ᾽ εὐημερεῖν 
:] .“ ἐν τ; " « Α » , , 

ἐν ἅπασιν" ἰχθὺς ἁπαλὸς οἷος γέγονέ μοι 

οἷον παρατέθεικ᾽, οὐ πεφαρμακευμένον 

τυροῖσιν, οὐδ᾽ ἄνωθεν ἐξηνθισμένον, 
᾽ ᾽ “ , » ᾽ ᾿Ὶ ἌἍ Ὁ ᾿ ἡ Ὸ᾿ 

ἀλλ᾽ οἷος ἣν ζῶν, κὠπτὸς ὧν τοιοῦτος ἣν 

οὕτως ἁπαλὸν ἔδωκα καὶ πρᾷον τὸ πῦρ 
᾽ »" " ᾽ὔ Α Ψ } ; 

ὀπτῶν τὸν ἰχθὺν, οὐδὲ πιστευθήσομαι. 

ὅμοιον ἐγένετ᾽, ὄρνις ὁπόταν ἁρπάσῃ 

τοῦ καταπιεῖν μεῖζόν τι' περιτρέχει κύκλῳ 

τηροῦσα τοῦτο, καταπιεῖν δ᾽ ἐσπούδακεν, 

ἕτεραι διώκουσιν δὲ ταύτην. ταὐτὸν ἣν. 

τὴν ἡδονὴν ὁ πρῶτος αὐτῶν καταμαθὼν 

τῆς λοπάδος, ἀνεπήδησε κἄφευγεν κύκλῳ 

τὴν λοπάδ᾽ ἔχων, ἄλλοι δ᾽ ἐδίωκον κατὰ πόδας. 

ἐξῇν ὀλολύζειν" οἱ μὲν ἡἥρπασάν τι γὰρ, 

οἱ δ᾽ οὐδὲν, οἱ δὲ πάντα. καί τοι παρέλαβον 

ἰχθῦς ποταμίους ἐσθίοντας βόρβορον" 
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εἰ δ᾽ ἔλαβον ἀρτίως σκάρον, ἣ ̓ κ τῆς ᾿Αττικῆς 

γλαυκίσκον, ὦ Ζεῦ σῶτερ, ἢ ̓ ξ "Ἄργους κάπρον, 

ἢ ̓ κ τῆς Σικυῶνος τῆς φίλης ὃν τοῖς θεοῖς 

φέρει ἸΤοσειδῶν γόγγρον εἰς τὸν οὐρανὸν, 

ἅπαντες οἱ φαγόντες ἐγένοντ᾽ ἂν θεοί. 

ἀθανασίαν εὕρηκα" τοὺς ἤδη νεκροὺς, 

ὕτανπερ ὀσφρανθῶσι, ποιῶ ζὴν πάλιν. 

Μῖ1ες. 

ΟΟΧΧΧΊΠ. 

«Ααυῖοο ἰο α τυοραϊέῃῳ 1α16᾽". 

ΚΛΈΩΝ, παῦσαι φλυαρῶν" ἂν ὀκνῇς τὸ μαν- 

θάνειν, 
᾿ ᾿ - ᾿ ’ , - 

ἀνεπικούρητον σεαυτοῦ τὸν βίον λήσει ποιῶν. 
» . ᾿ μὴ ᾿ “ ’ , 

οὔτε γὰρ ναυαγὸς, ἂν μὴ γῆς λάβηται φερόμενος, 

οὔποτ᾽ ἂν σώσειεν αὑτὸν, οὔτ᾽ ἀνὴρ πένης γεγὼς 
κ ᾽ , ᾿] Ἷν ᾿ Ἂ } " -" Α 

μὴ οὐ τέχνην μαθὼν δύναιτ᾽ ἂν ἀσφαλῶς ζὴν τὸν 

βίον. 

“ἐ ἀλλὰ χρήματ᾽ ἐστὶν ἡμῖν." ἅ γε τάχιστ᾽ ἀπόλ- 

λυται. 

“ἐ κτήματ᾽, οἰκίαι." τύχης δὲ μεταβολὰς οὐκ ἀγνοεῖς. 

ὕτι τὸν εὔπορον τίθησι πτωχὸν εἰς τὴν αὔριον. 

κἂν μὲν ὁρμισθῇ τις ἡμῶν εἰς λιμένα τὸν τῆς τέχνης. 

ἐβάλετ᾽: ἄγκυραν καθάψας ἀσφαλείας εἵνεκα" 
ἐν , 

ἂν δ᾽ ἀπαίδευτος μετάσχῃ πνεύματος φορούμενος, 

τῆς ἀπορίας εἰς τὸ γῆρας οὐκ ἔχει σωτηρίαν. 

ἀλλ᾽ ἑταῖροι καὶ φίλοι σοι καὶ συνήθεις, νὴ Δία, 
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ἔρανον εἰσοίσουσιν. εὔχου μὴ λαβεῖν πεῖραν φίλων, 

εἰ δὲ μὴ, γνώσει σεαυτὸν ἄλλο μηδὲν πλὴν σκιάν. 

ΟΟΧΧΧιν. 

Οποί ποηυηθ8 ἰοΐ ἨϊΟ765. 

Ι ποτε Προμηθεὺς, ὃν λέγουσ᾽ ἡμᾶς πλάσαι 

καὶ τἄλλα πάντα ζῷα, τοῖς μὲν θηρίοις 
» 2. εἰ ᾿ , "} , ἔδωχ᾽ ἑκάστῳ κατὰ γένος μίαν φύσιν ; 
“ « , , ᾽ » 

ἅπαντες οἱ λέοντὲς εἰσιν ἄλκιμοι, 

δειλοὶ πάλιν ἑξῆς πάντες εἰσὶν οἱ λαγοί. 

οὐκ ἔστ᾽ ἀλώπηξ ἡ μὲν εἴρων τῇ φύσει 

ἡ δ᾽ αὐθέκαστος, ἀλλ᾽ ἐὰν τρισμυρίας 

ἀλώπεκάς τις συναγάγῃ, μίαν φύσιν 
« »" » , » ὦ ἁπαξαπασῶν ὄψεται τρόπον θ᾽ ἕνα. 
« »" δ᾽ « ᾿ , ’ 30. ᾿ ᾿" ᾽ " ὑμῶν δ᾽ ὅσα καὶ τὰ σώματ᾽ ἐστὶ τὸν ἀριθμὸν 

ΟῚ « Ὶ ἽΜ » Α ’ ᾽ -" 

καθ᾽ ἑνὸς, τοσούτους ἔστι καὶ τρόπους ἰδεῖν. 

ΟΟΧΧΧΥ. 

ΕἼ 556 ποῖ υἱαϊογὶ. 

ΝῊΡ δίκαιός ἐστιν οὐχ ὁ μὴ ἀδικῶν, 

ἀλλ’ ὕστις ἀδικεῖν δυνάμενος μὴ βούλεται" 

οὐδ᾽ ὃς τὰ μικρὰ λαμβάνειν ἀπέσχετο, 

ἀλλ᾽ ὃς τὰ μεγάλα καρτερεῖ μὴ λαμβάνων, 

ἔχειν δυνάμενος καὶ κρατεῖν ἀζημίως" 

οὐδ᾽ ὅς γε ταῦτα πάντα διατηρεῖ μόνον, 

ἀλλ᾽ ὕστις ἄδολον γνησίαν τ᾽ ἔχων φύσιν 

εἶναι ζίκαιος κοὺ δοκεῖν εἷναι θέλει. 

δόμα «.. 
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ΟΟΧΧΧΥΙ. 

Νοη βμηΐ ἴοηρα φιίδιιδ ηἰλιὶΐ 68ὲ φιιοί ἀθηι676 

»οϑ8ῖ8. 

ΟΝ μὴ λέγοντα τῶν δεόντων μηδὲ ἕν 

μακρὸν νόμιζε, κἂν δύ᾽ εἴπῃ συλλαβὰς, 

τὸν δ᾽ εὖ λέγοντα μὴ νόμιζ᾽ εἶναι μακρὸν, 

μηδ᾽ ἂν σφόδρ᾽ εἴπῃ πολλὰ καὶ πολὺν χρόνον. 

τεκμήριον δὲ τοῦδε τὸν Ὅμηρον λαβέ" 

οὗτος γὰρ ἡμῖν μυριάδας ἐπῶν γράφει, 

ἀλλ᾽ οὐδὲ εἷς “Ὅμηρον εἴρηκεν μακρόν. 

ΜΕΝΑΝΌΏΒΗ. 

ΘΟΣΧΧΥΙΤΙ. 

7116 ργόρϑῦ ἴ7βε οΥ Πἰϊολι65. 

ἘΡῚ χρημάτων λαλεῖς, ἀβεβαΐου πράγματος" 

εἰ μὲν γὰρ οἶσθα ταῦτα παραμενοῦντά σοι 
., Ἁ ᾿ ᾿. " ἅπαντα τὸν χρόνον, φύλαττε μηδενὶ 

ἄλλῳ μεταδιδοὺς, αὐτὸς ὧν δὲ κύριος" 

εἰ μὴ δὲ σαυτοῦ, τῆς τύχης δὲ πάντ᾽ ἔχεις, 
, , τ ᾿ , ᾿ 

τί ἂν φθονοίης, ὦ πάτερ, τούτων τινί; 
᾽ κ Α » ᾿ ᾽ ᾿ " 

αὐτὴ γὰρ ἄλλῳ τυχὸν ἀναξίῳ τινὶ 

παρελομένη σου πάντα προσθήσει πάλιν. 
Ις ᾿ » ; διόπερ ἐγώ σέ φημι δεῖν, ὅσον χρόνον 

εἶ κύριος χρῆσθαί σε γενναίως, πάτερ, 
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αὐτὸν, ἐπικουρεῖν πᾶσιν, εὐπόρους ποιεῖν 

οὺς ἂν δύνῃ πλείστους διὰ σαυτοῦ" τοῦτο γὰρ 

ἀθάνατόν ἐστι, κἄν ποτε πταίσας τύχῃς, 

ἐκεῖθεν ἔσται ταὐτὸ τοῦτό σοι πάλιν. 

πολλῷ δὲ κρεῖττόν ἐστιν ἐμφανὴς φίλος 
Ἅ “ ᾽ ᾿ τι : , » 
ἢ πλοῦτος ἀφανὴς, ὃν σὺ κατορύξας ἔχεις. 

“Μογοϑιιϑ. 

ΟΟΣΧΧΥΠΙΙΙ. 

(ΘῈ φιιῖδ (ἰθ1|---- 

1 τις προσελθών μοι θεῶν λέγοι “ Κράτων, 
᾽ Α 2 ν» ἣν "ἢ ᾽ -» » ἐπὰν ἀποθάνῃς, αὖθις ἐξ ἀρχῆς ἔσει" 

ἔσει δ᾽ ὅ τι ἂν βούλῃ, κύων, πρόβατον, τράγος, 

ἄνθρωπος, ἵππος' δὶς βιῶναι γάρ σε δεῖ: 

εἱμαρμένον τοῦτ᾽ ἐστὶν, Ὁ τι βούλει δ᾽ ἑλοῦ" 

ἅπαντα μᾶλλον, εὐθὺς εἰπεῖν ἂν δοκῶ, 
“ ᾿ ἢ » ᾽ ἿΔ ᾽ » 

ποίει με πλὴν ἄνθρωπον" ἀδίκως εὐτυχεῖ 

κακῶς τε πράττει τοῦτο τὸ ζῷον μόνον 

ὁ κράτιστος ἵππος ἐπιμελεστέραν ἔχει 

ἑτέρου θεραπείαν" ἀγαθὸς ἂν γένῃ κύων, 

ἐντιμότερος εἶ τοῦ κακοῦ κυνὸς πολύ. 

ἀλεκτρυὼν γενναῖος ἐν ἑτέρᾳ. τροφῇ 

ἔστιν, ὁ δ᾽ ἀγεννὴς καὶ δέδιε τὸν κρείττονα. 
» θ ᾿᾿ μ᾽ ἊΨ , ᾽ ὴ ᾿ σ ἠδ 

ἄνθρωπος ἂν ἢ χρηστὸς, εὐγενὴς, σφόδρα 

γενναῖος, οὐδὲν ὄφελος ἐν τῷ νῦν γένει. 

πράττει δ᾽ ὁ κόλαξ ἄριστα πάντων, δεύτερα 

ὁ συκοφάντης, ὁ κακοήθης τρίτα λέγει. 
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ὄνον γενέσθαι κρεῖττον ἢ τοὺς χείρονας 

ὁρᾶν ἑαυτοῦ ζῶντας ἐπιφανέστερον. 

Ῥαξαϊοα. 

ΟΟΧΧΧΙΧ. 

7ιριοαδ. 

Υ δὴ λέγεται πρώτη Σαπφὼ 

τὸν ὑπέρκομπον θηρῶσα Φάων᾽ 

οἰστρῶντι πόθῳ ῥίψαι πέτρας 

ἀπὸ τηλεφανοῦς" ἀλλὰ κατ᾽ εὐχὴν 

σὴν, δέσποτ᾽, ἄναξ εὐφημείσθω 

τέμενος περὶ Λευκάδος ἀκτῆς, 

Τιριοααϊα. 

ΟΟΧΕ,. 

ΝΛ οδὲ αὖ οπιπὶ 

Ῥαγίο Ῥοαζιηι. 

ΡΟΣ τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχω 

κακῶς. Β. ἐπαριστερῶς γὰρ αὐτὸ λαμβάνεις" 

τὰ δυσχερῆ γὰρ καὶ τὰ λυπήσαντά σε 

ὁρᾷς ἐν αὐτῷ, τὰ δ᾽ ἀγάθ᾽ οὐκέτι βλέπεις. 

εὕροις δ᾽ ἂν οὐδὲν τῶν ἁπάντων, Σιμύλε, 

ἀγαθὸν, ὕπου τι μὴ πρόσεστι καὶ κακόν. 

γυνὴ πολυτελής ἐστ᾽ ὀχληρὸν, οὐδ᾽ ἐᾷ 

ζῆν τὸν λαβόνθ᾽ ὡς βούλετ᾽: ἀλλ᾽ ἔνεστί τι 

ἀγαθὸν ἀπ᾽ αὐτῆς, παῖδες" ἐλθόντ᾽ εἰς νόσον 

τὸν ἔχοντα ταύτην ἐθεράπευσεν ἐπιμελῶς, 



266 ΑΝΤΗΟΙΓΟΟΙΑ σΠΑΕΟσΑ. 

᾽ -“ 

ἀτυχοῦντι συμπαρέμεινεν, ἀποθανόντα τε 

ἔθαψε, περιέστειλεν οἰκείως" ὅρα 
2 -»" “ » εἰς ταῦθ᾽, ὅταν λυπῇ τι τῶν καθ᾽ ἡμέραν. 
[2 . δ -“ κ »“ ᾽ μᾺ ᾽ , οὕτω γὰρ οἴσεις πᾶν τὸ πρᾶγμ᾽" ἂν δ᾽ ἐκλέγῃ 

φ Ω "Ὁ 

ἀεὶ τὸ λυποῦν, μηδὲν ἀντιπαρατιθεὶς 

τῶν προσδοκωμένων, ὀδυνήσει διὰ τέλους. 

Μϊδβοσγηε8. 

ΟΟΣΙ]. 

τὸν βίον ἐοικέναι πανηγύρει ὃ ΤΤυθαγόρας εἶπεν. 

1 ῖοφ. Μ“ιαονγέ. σατι. ὃ. 

ΟΥ̓ΤΟΝ εὐτυχέστατον λέγω, 

ὕστις θεωρήσας ἀλύπως, Παρμένων, 

τὰ σεμνὰ ταῦτ᾽ ἀπῆλθεν, ὅθεν ἦλθεν ταχὺ, 
Ὶ ἥλ , ν » 3 ὑδ 4 τὸν ἥλιον τὸν κοινὸν, ἄστρ᾽, ὕδωρ, νέφη, 

πῦρ' ταῦτα κἂν ἑκατὸν ἔτη βιῷς ἀεὶ 

ὄψει παρόντα, κἂν ἐνιαυτοὺς σφόδρ᾽ ὀλίγους, 
᾿ 2 4 « ) ᾽ » γ σεμνότερα τούτων ἕτερα δ᾽ οὐκ ὄψει ποτέ. 

Τανήγυριν νόμισόν τιν᾽ εἶναι τὸν χρόνον, 
« -» 9 ΄ ᾽ τ ὅν φημι, τοῦτον ἢ ᾽πιδημίαν, ἐν ᾧ 

ὄχλος, ἀγορὰ, κλέπται, κυβεῖαι, διατριβαί" 

ἂν πρῶτον ἀπίῃς καταλύσεις, βελτίονα 

ἐφόδι' ἔχων ἀπῆλθες ἐχθρὸς οὐδενί" 

ὁ προσδιατρίβων δ᾽ ἐκοπίασεν ἀπολέσας, 

κακῶς τε γηρῶν ἐνδεῆς του γίνεται, 

ῥεμβόμενος ἐχθροὺς ηὗρ᾽, ἐπεβουλεύθη ποθὲν, 

οὐκ εὐθανάτως ἀπῆλθεν ἐλθὼν εἰς χρόνον. 

διιδαϊεϊιι. 
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ΟΟΧΙῚΙῚ, 

ῬιιΙυὶς οἱ πιῦγα διηιι5. 

ΤΑΝ εἰδέναι θέλῃς σεαυτὸν ὕστις εἶ, 

ἔμβλεψον εἰς τὰ μνήμαθ᾽, ὡς ὁδοιπορεῖς. 
᾽ »νΩ})} » Ψυα - , ’ ,ὔ ἐνταῦθ᾽ ἔνεστ᾽ ὀστᾶ τε καὶ κούφη κόνις 
᾽ " “ " , ᾿ -»" 

ἀνδρῶν βασιλέων καὶ τυράννων καὶ σοφῶν, 

καὶ μέγα φρονούντων ἐπὶ γένει καὶ χρήμασιν, 
« -» ’ ᾽ , ’ ὄ 

αὑτῶν τε δόξῃ κἀπὶ κάλλει σωμάτων. 
3 ; ᾽ " 2 " » 3 ’ ; 

ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν τῶνδ᾽ ἐπήρκεσεν χρόνος. 
δ ᾿ «“ » « ’ , 

κοινὸν τὸν ἅδην ἔσχον οἱ πάντες βροτοί. 

πρὸς ταῦθ᾽ ὁρῶν γίνωσκε σαυτὸν ὕστις εἶ. 

ΤΥ 

Θϑέοηιηιαία φιῖα Καοϊιη 5 

ΠΟΛῈῚ με τὸ γένος. μὴ λέγ᾽, εἰ φιλεῖς ἐμὲ, 

μῆτερ; ἐφ᾽ ἑκάστῳ τὸ γένος. οἷς ἂν τῇ φύσει. 

ἀγαθὸν ὑπάρχῃ μηδὲν οἰκεῖον προσὸν, 

ἐκεῖσε καταφεύγουσιν, εἰς τὰ μνήματα 

καὶ τὸ γένος, ἀριθμοῦσίν τε τοὺς πάππους ὕσοι" 

οὐδὲν δ᾽ ἔχουσι πλεῖον, οὐδ᾽ ἐρεῖς ὅτῳ 

οὐκ εἰσὶ πάπποι: πῶς γὰρ ἐγένοντ᾽ ἄν ποτε: 

εἰ μὴ λέγειν δ᾽ ἔχουσι τούτους διά τινα 

τόπου μεταβολὴν ἢ φίλων ἐρημίαν, 

τί τῶν λεγόντων εἰσὶ δυσγενέστεροι : 

ὃς ἂν εὖ γεγονὼς ἢ τῇ φύσει πρὸς τἀγαθὰ, 
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κἂν Αἰθίοψ ἢ, μῆτερ, ἔστιν εὐγενής. 

Σκύθης τίς ; ὄλεθρος" ὁ δ᾽ ̓ Ανάχαρσις οὐ Σκύθης; 

ΘΙΡΗΙΠΌΞ. 

ΟΟΧΙΜΥ. 

Ττηιροδίας δαγαἰγιηηψιι ηιαρσοίἶη. 

ΟΜΙΜΟΝ τοῦτ᾽ ἐστὶ, βέλτιστ᾽, ἐνθάδε 

Κορινθίοισιν, ἄν τιν᾽ ὀψωνοῦντ᾽ ἀεὶ 

λαμπρῶς ὁρῶμεν, τοῦτον ἀνακρίνειν πόθεν 

ζῇ καὶ τί ποιῶν' κἂν μὲν οὐσίαν ἔχῃ, 

ἧς αἱ πρόσοδοι λύουσι τἀναλώματα, 

ἐὰν ἀπολαύειν τοῦτον ἤδη τὸν βίον. 

ἐὰν δ᾽ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν δαπανῶν τύχῃ, 

ἀπεῖπον αὐτῷ τοῦτο μὴ ποιεῖν ἔτι, 

ὃς ἂν δὲ μὴ πίθητ᾽ ἐπέβαλον ζημίαν. 

ἐὰν δὲ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἔχων ζῇ πολυτελῶς, 

τῷ δημίῳ παρέδωκαν αὐτόν. Β. Ἡράκλεις. 

Α. οὐκ ἐνδέχεται γὰρ ζῆν ἄνευ κακοῦ τινος 

τοῦτον συνίης ; ἀλλ᾽ ἀναγκαίως ἔχει 

ἢ λωποδυτεῖν τὰς νύκτας ἢ τοιχωρυχεῖν, 

ἢ τῶν ποιούντων ταῦτα κοινωνεῖν τισιν, 

ἢ συκοφαντεῖν κατ᾽ ἀγορὰν, ἢ μαρτυρεῖν 

ψευδῆ. τὸ τοιοῦτον ἐκκαθαίρομεν γένος. 

Β. ὀρθῶς γε νὴ Δί᾽. ἀλλὰ δὴ τί τοῦτ᾽ ἐμοί; 

Α, ὁρῶμεν ὀψωνοῦνθ᾽ ἑκάστης ἡμέρας 

οὐχὶ μετρίως βέλτιστέ σ᾽, ἀλλ᾽ ὑπερηφάνως. 
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οὐκ ἔστιν ἰχθυηρὸν ὑπὸ σοῦ μεταλαβεῖν 

συνῆχας ἡμῶν εἰς τὰ λάχανα τὴν πόλιν. 

περὶ τῶν σελίνων μαχόμεθ᾽ ὥσπερ ᾿Ισθμίοις. 

λαγώς τις εἰσελήλυθ᾽, εὐθὺς ἥρπακας. 

πέρδικα δ᾽ ἢ κίχλην γε νὴ Δί᾽ οὐκ ἔτι 
ν Φ 6 "-Ὁ᾽ ᾽ὔ , ’ ᾽ -υ- 

ἔστιν δι’ ὑμᾶς οὐδὲ πετομένην ἰδεῖν. 

τὸν ξενικὸν οἶνον ἐπιτετίμηκας πολύ. 

Μογοαίον. 

ΟΟΧΙΤΥ. 

{ὔιοίνηι φιιῖὶ γϑοΐδ ρΟΉ67.6 ροϑδ8τ1ί. 

ΤΑΝ με καλέσῃ πλούσιος δεῖπνον ποιῶν, 
᾽ -»" ᾿ ’, ᾽ 7 ΣΧ . , 

οὐ κατανοῶ τὰ τρίγλυφ᾽ οὐδὲ τὰς στέγας 

οὐδὲ δοκιμάζω τοὺς Κορινθίους κάδους, 

ἀτενὲς δὲ τηρῶ τοῦ μαγείρου τὸν καπνόν. 
Π " Η͂ ᾿ Π ᾽ ῃ , 

κἂν μὲν σφοδρὸς φερόμενος εἰς ὀρθὸν τρέχῃ, 

γέγηθα καὶ χαίρω τι καὶ πτερύττομαι: 

ἂν δὲ πλάγιος καὶ λεπτὸς, εὐθέως νοῶ 

ὅτι τοῦτό μοι τὸ δεῖπνον ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αἷμ᾽ ἔχει.. 

Ῥαναϑῖξιι5. 

ΟΟΧΥ,Ί. 

(ἀγα ρίδοοθ5 αὐογίογ πιθτιϑα. 

ΜῊΝ ἐγὼ τοὺς ἰχθυοπώλας τὸ πρότερον 

εἶναι πονηροὺς τοὺς ᾿Αθήνησιν μόνους. 

τόδε δ᾽, ὡς ἔοικε, τὸ γένος ὥσπερ θηρίον 
᾽ , ’ ᾽ - ᾿ Ἁ “9 ἐπίβουλόν ἐστι τῇ φώσει καὶ πανταχοῦ. 
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ἐνταῦθα γοῦν ἔστιν τις ὑπερηκοντικὼς, 

κόμην τρέφων μὲν πρῶτον ἱερὰν τοῦ θεοῦ, 

ὥς φησιν" οὐ διὰ τοῦτό γ᾽ ἀλλ᾽ ἐστιγμένος 

πρὸ τοῦ μετώπου παραπέτασμ᾽ αὐτὴν ἔχει. 

οὗτος ἀποκρίνετ᾽, ἂν ἐρωτήσῃς πόσου 

ὁ λάβραξ, δέκ᾽ ὀβολῶν, οὐχὶ προσθεὶς ὁποδαπῶν. 
» 9: 8.4 2 Ψ, ) ιν τὰ » ἔπειτ᾽ ἐὰν τἀργύριον αὐτῷ καταβάλῃς, 

ἐπράξατ᾽ Αἰγιναῖον" ἂν δ᾽ αὐτὸν δέῃ 
“2 Φ᾽ ὦ - “ ᾽ ΄ κέρματ᾽ ἀποδοῦναι, προσαπέδωκεν ᾿Αττικά. 

κατ᾽ ἀμφότερα δὲ τὴν καταλλαγὴν ἔχει. 

(Οἰιιγίοϑβιις. 

ΣΌΝ. 

Ῥγαθοθρ8 αἶθα, 

ΡΙΣΤ᾽ ἀπαλλάττεις ἐπὶ τούτου τοῦ κύβου. 

Β. ἀστεῖος εἷ. δραχμὴν ὑπόθες. ΔΑ. κεῖται 

πάλαι. 

πῶς ἂν βάλοιμ᾽ Ἐὐριπίδην; ΒΒ. οὐκ ἄν ποτε 

Εὐριπίδης γυναῖκα σώσει᾽. οὐχ ὁρᾷς 

ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν αὐτὰς ὡς στυγεῖ ; 

τοὺς δὲ παρασίτους ἠγάπα. λέγει γέ τοι 

“ἸΑγνὴρ γὰρ ὕστις εὖ βίον κεκτημένος 

μὴ τοὐλάχιστον τρεῖς ἀσυμβόλους τρέφει, 

ὔλοιτο, νόστου μή ποτ᾽ εἰς πάτραν τυχών. 

Α. πόθεν ἐστὶ ταῦτα, πρὸς θεῶν; Β. τί δὲ σοι μέλει: 

οὐ γὰρ τὸ δρᾶμα, τὸν δὲ νοῦν σκοπούμεθα. 

ϑψηογίβ, 
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ΒΑΤΟ. 

ΟΟΧΙΊΙΙ. 

Ἐρίὶϊοιγὶ (6 ΘὙ6ρ6. 

ΠΟΛΩΛΈΕΚΑΣ τὸ μειράκιόν μου παραλαβὼν, 

ἀκάθαρτε, καὶ πέπεικας ἐλθεῖν εἰς βίον 

ἀλλότριον αὐτοῦ, καὶ πότους ἑωθινοὺς 

πίνει διὰ σὲ νῦν πρότερον οὐκ εἰθισμένον. 

Β. εἶτ᾽ εἰ μεμάθηκε, δέσποτα, ζῆν, ἐγκαλεῖς : 

Α. ζῆν δ᾽ ἐστὶ τὸ τοιοῦθ᾽ ; Β. ὡς λέγουσιν οἱ σοφοί. 
« “" ΕΣ ’ ͵- ᾽ ᾿ 

ὁ γοῦν ᾿Επίκουρός φησιν εἶναι τἀγαθὸν 

τὴν ἡδονὴν δήπουθεν, οὐκ ἔστιν δ᾽ ἔχειν 
“2 « ᾿ ᾽ Α “" " ’ 

ταύτην ἑτέρωθεν, ἐκ δὲ τοῦ ζῆν παγκάλως 

εὔσως ἅπαντος ἡ τυχὸν δώσεις ἐμοί. 

Α.. ἑόρακας οὖν φιλόσοφον εἰπέ μοί τινα 

μεθύοντ᾽ ἐπὶ τούτοις θ᾽ οἷς λέγεις κηλούμενον ; 

Β. ἅπαντας, οἱ γὰρ τὰς ὀφρῦς ἐπηρκότες 

καὶ τὸν φρόνιμον ζητοῦντες ἐν τοῖς περιπάτοις ᾿ 
" " "» “ ον: ᾽ ᾿ 

καὶ ταῖς διατριβαῖς ὥσπερ ἀποδεδρακότα, 

οὕτως ἐπὰν γλαυκίσκος αὐτοῖς παρατεθῇ, 

ἴσασιν οὗ δεῖ πρῶτον ἅψασθαι τόπου, 
᾿ ΕἾ -" ΓΙ ’;; 

καὶ τὴν κεφαλὴν ζητοῦσιν ὥσπερ πράγματος, 

ὥστ᾽ ἐκπεπλῆχθαι πάντας. 

Οὐπαεοΐριεν5. 



ΒΟΟΚ ν. 

ῬΟΒΠΤΕῪΥ ΟΕ ΤῊΝ ῬΗΙΠΠΟΞΟΡΗΕΉΞΒ. 

ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΝ. 

ΟΟΧΤΙΧ. 

Τϊδοϊίο ποῖ ἡμέ67) ἰαηιοθ5 ηιθηϑαϑηι6 ηϊζθηέ68---- 

ἮΝ" γὰρ δὴ ζάπεδον καθαρὸν καὶ χεῖρες ἁπάν- 

των 

καὶ κύλικες" πλεκτοὺς δ᾽ ἀμφιτίθει στεφάνους, 

ἄλλος δ᾽ εὐῶδες μύρον ἐν φιάλῃσι προτείνει" 

κρατὴρ δ᾽ ἕστηκεν μεστὸς ἐϊφροσύνης" 

ἄλλος δ᾽ οἶνος ἑτοῖμος, ὃς οὔποτε φησὶ προδώσειν, 

μείλιχος ἐν κεράμοις, ἄνθεος ὀσδόμενος" 

ἐν δὲ μέσοις ἁγνὴν ὀδμὴν λιβανωτὸς ἵησιν, 

ψυχρὸν δ᾽ ἔστιν ὕδωρ καὶ γλυκὺ καὶ καθαρόν" 

πάρκεινται δ᾽ ἄρτοι ξανθοὶ γεραρή τε τράπεζα 

τυροῦ καὶ μέλιτος πίονος ἀχθομένη; 

βωμὸς δ᾽ ἄνθεσιν ἀν τὸ μέσον πάντη πεπύκασται, 

μολπὴ δ᾽ ἀμφὶς ἔχει δώματα καὶ θαλίη. 
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χρὴ δὲ πρῶτον μὲν θεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας 

εὐφήμοις μύθοις καὶ καθαροῖσι λόγοις. 

σπείσαντας δὲ καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασθαι 

πρήσσειν---ταῦτα γὰρ ὧν ἐστι προχειρότερον, 
᾽ .« ’ ε ’ » ᾽ ,ὔ 

οὐχ ὕβρις,---πίνειν ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο 
» » , ᾿ ; , 

οἴκαδ᾽ ἄνευ προπόλου, μὴ πάνυ γηραλέξος" 

ἀνδρῶν δ᾽ αἰνεῖν τοῦτον, ὃς ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνει, 
. ε ’ Γω-. ᾿] ᾿ τι ᾿ 3 Α 

ὥς οἱ μνημόσυν᾽ ἢ, καὶ τὸν, ὃς ἀμφ᾽ ἀρετῆς, 

οὔτι μάχας διέπει Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων, 

οὐδὲ τὰ Κενταύρων, πλάσματα τῶν προτέρων, 

ἢ στάσιας σφεδανάς" τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστιν" 

θεῶν δὲ προμηθείην αἰὲν ἔχειν ἀγαθόν. 

ΡΑΒΜΕΝΙΌΕΝ. 

σοι. 

Ὲὲ Νάτυβκα. Εχοκριυν. ᾿ 

ΠΠΟΙ, ταί με φέρουσιν, ὕσον τ᾽ ἔπι θυμὸς ἱκάνοι 
, ᾽ ’, ὁ 71 εκι » ᾿ ν 

πέμπον, ἐπεί μ᾽ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγ- 

ουσαι 

Δαίμονος ἣ κατὰ πάντ᾽ ἀδαῆὴ φέρει εἰδότα φῶτα" 
"Ὁ ᾿ »" ; 2 ᾿ { 

τῇ φερόμην, τῇ γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι 

ἅρμα τιταίνουσαι. ἹΚοῦραι δ᾽ ὁδὸν ἡγεμόνευον, 

᾿Βλίαδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώματα νυκτὸς, 

εἰς φάος, ὠσάμεναι κροτάφων ἀπὸ χερσὶ καλύπτρας. 

ἐν 
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ἄξων δ᾽ ἐν χνοιῇς ἵει σύριγγος ἀὐτὴν 

αἰθόμενος,---δοιοῖς γὰρ ἐπείγετο δινωτοῖσι 
ὁ ᾽ , «“ ’ Ἁ κύκλοις ἀμφοτέρωθεν---τε σπερχοίατο πέμπειν" 

Ἔνθα πύλαι νυκτός τε καὶ ἤματός εἰσι κελεύθων, 

καί σφας ὑπέρθυρον ἀμφὶς ἔχει καὶ λάϊνος οὐδὸς, 
᾽ " ; 7" -" ’ , 

αὐταὶ δ᾽ αἰθέριαι πλῆνται μεγάλοισι θυρέτροις" 

τῶν δὲ Δίκη πολύποινος ἔχει κληΐδας ἀμοιβούς" 

τὴν δὴ παρφάμεναι κοῦραι μαλακοῖσι λόγοισι 

πεῖσαν ἐπιφραδέως, ὥς σφιν βαλανωτὸν ὀχῆα 
᾽ Ω » Ἷ » . " , ἀπτερέως ὥσειε πυλέων ἄπο ταὶ δὲ θυρέτρων 

χάσμ᾽ ἀχανὲς ποίησαν ἀναπτάμεναι, πολυχάλκους, 

ἄξονας ἐν σύριγξιν ἀμοιβαδὸν εἰλίξασαι 

γόμφοις καὶ περόνῃσιν ἀρηρότας" ἡ ρα δι’ αὐτῶν 

ἰθὺς ἔχον κοῦραι κατ᾽ ἀμαξιτὸν ἅρμα καὶ ἵππους. 
΄ ᾿ , ΓὝΨΕΙΣ » ᾿ 

καί με Θεὰ πρόφρων ὑπέδεξατο, χεῖρα δὲ χειρὶ 

δεξιτερὴν ἕλεν, ὥδε δ᾽ ἔπος φάτο καί με προσηύδα. 

Ὦ κοῦρ᾽ ἀθανάτοισι συνήορος ἡνιόχοισιν, 

ἵπποις ταί σε φέρουσιν ἱκάνων ἡμέτερον δῶ, 

χαῖρ᾽, ἐπεὶ οὔτι σε μοῖρα κακὴ προὔπεμπε νέεσθαι 
΄ Ὁ ε " ἣ , ᾽ ἂψ  Ρ ’, ᾽ ᾿ ᾿ 

τήνδ᾽ ὁδὸν,---ὖ γὰρ ἀπ᾽ ἀνθρώπων ἐκτὸς πάτου 

ἐστίν" -- 

ἀλλὰ θέμις τε δίκη τε. Χρεὼ δὲ σε πάντα πυθέσθαι, 

ἠμὲν ἀληθείης εὐπειθέος ἀτρεκὲς ἧτορ, 

ἠδὲ βρότων δόξας τῃς οὐκ ἐνὶ πίστις ἀληθὴς 

ἀλλ᾽ ἀπατή" καὶ ταῦτα μαθήσεαι ὥς τε δοκοῦντα 

χρὴ δοκίμως ἰέναι διὰ παντὸς πάντα περῶντα. 
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ἘΜΡΕΘΟΟΙΕΝ. 

ΟΟΙ.-. 

ὴε Νατυβὰ. 

χιῖϊο ΟΣ ϑοιιὶα ἱπέο ἐμὶς γον. 

ΣΤῚΝ ᾿Ανάγκης χρῆμα, θεῶν ψήψισμα παλαιὸν 

ἀΐδιον, πλατέεσσι κατεσφρηγισμένον ὕρκοις" 

εὖτέ τις ἀμπλακίῃσι φόνῳ φίλα γυῖα μιήνῃ, 

(δαίμονες οἵτε βίοιο λελόγχασι μακραίωνος) 

τρὶς μὲν μυρίας ὧὀρας ἄπο μακάρων ἀλάλησθαι 

γεινόμενον παντοῖα διὰ χρεὼ εἴδεα θνητῶν. 

τὴν καὶ ἐγὼ νῦν εἶμι φυγὰς θεόθεν καὶ ἀλήτης, 

Νείκεϊ μαινομένῳ πίσυνος. 

αἰθέριον μὲν γάρ σφε μένος πόντονδε διώκει, 

πόντος δ᾽ ἐς χθονὸς οὖδας ἀνέπτυσε, γαῖα δ᾽ ἐς 

αὐγὰς : 

ἠελίου δ᾽ ἀκάμαντος, ὁ δ᾽ αἰθέρος ἔμβαλε δίναις" 

ἄλλος δ᾽ ἐξ ἄλλου δέχεται, στυγέουσι δὲ πάντες. 

ΟΟΙΙΙ. 

ΤηΠγηϊίῳ οΥ ἐλ Ἠπιριαη Πιίοϊ[οοί. 

Ϊ Ϊ ΑΥΡΟΝ δὲ ζωῆς ἀβίου μέρος ἀθλήσαντες 

ὠκύμοροι κάπνοιο δίκην ἀρθέντες ἀπέπταν, 
᾽ ᾿Ὶ , Π ᾿ , 

αὐτὸ μόνον πεισθέντες ὕτῳ προσέκυρσεν ἕκαστος, 



 ΟΥΟ ΑΝΤΒΟΙΟΟΙΑ σΠΑΠΟΘΑ. 

, 2. Ὁ , αν Ἀν ᾽ , ξ ὦ 
πάντοσ᾽ ἐλαυνόμενοι" τὸ δὲ οὖλον ἐπεύχεται εὑρεῖν 

»ν . ᾿Ε ΚᾺῚ ᾿ φη»Ἅν Ἅ. δι. . αὔτως" οὔτ᾽ ἐπιδερκτὰ τάδ᾽ ἄνδρασιν οὔτ᾽ ἐπακουστὰ 

οὔτε νόῳ περιληπτά. Σὺ οὖν, ἐπεὶ ὧδ᾽ ἐλιάσθης, 
’ ᾽ , ᾽ ψις - -“ » πεύσεαι οὐ πλέον᾽ ἠὲ βροτείη μῆτις ὄρωρε.--- 

᾿Αλλὰ, θεοὶ, τῶν μὲν μανίην ἀποτρέψατε γλώσσης, 

ἐκ δ᾽ ὁσίων στομάτων καθαρὴν ὀχετεύσατε πηγήν" 

καί σε, πολυμνήστη λευκώλενε παρθένε Μοῦσα, 

ἄντομαι, ὧν θέμις ἐστιν ἐφημερίοισιν ἀκούειν. 
᾿ ᾽ ᾽ 7ὔ ᾽ Ψ. ᾽ ϑ. ἢ. Ὁ, 

πέμπε παρ᾽ εὐσεβίης ἐλάουσ᾽ εὐήνιον ἅρμα.--- 

μηδὲ σε γ᾽ εὐδόξοιο βιήσεται ἄνθεα τιμῆς 

πρὸς θνητῶν ἀνελέσθαι, ἐφ᾽ ᾧ θ᾽ ὁσίης πλέον εἰ- 

πεῖν.--- 

Θάρσει, καὶ τότε δὴ σοφίης ἐπ᾽ ἄκροισι θοάσσεις. 

ΟΟΙ]1Π1Ι. 

7ουο απ Π)ϊδοογά. 

ΛΛ᾽ ἄγε, τῶνδ᾽ ὀάρων προτέρων ἐπιμάρτυρα 

δέρκευ, 

εἴ τι καὶ ἐν προτέροισι λιπόξυλον ἔπλετο μορφῇ- 
ΨΣ " Ν᾽ « -" ᾿ ε « ,’ 

ἠέλιον μὲν λευκὸν ὁρᾶν καὶ θερμὸν ἁπάντη, 
ν ’ ΞΟ ) «' , ᾿ ᾽ “ ’ὔ ᾽ »" 

ἄμβροτά θ᾽ ὕσσο᾽ ἕπεταί τε καὶ ἀργέτι δεύεται αὐγῇ; 

ὄμβρον δ᾽ ἐν πᾶσι ὃνοφόεντα τε ῥιγαλέον τε,--- 

ἐκ δ᾽ αἴης προρέουσ᾽ ἐθελυμνά τε καὶ στερεωπά. 
7 ᾿ , . ΄ " " ’ ͵ 

ἐν δὲ κότῳ διάμορφα καὶ ἄνδιχα πάντα πέλονται, 

σὺν δ᾽ ἔβη ἐν φιλότητι καὶ ἀλλήλοισι ποθεῖται. 

ἐκ τῷῶν πάνθ᾽ ὅσα τ᾽ ἣν ὕσα τ᾽ ἔσθ᾽ ὕσα τ᾽ ἔσται 

ὀπίσσω, 
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δένδρεά τ᾽ ἐβλάστησε, καὶ ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες, 

θῆρές τ᾽ οἰωνοί τε και ὑδατοθρέμμονες ἰχθῦς, 

᾿ καί τε θεοὶ δολιχαίωνες τιμῇσι φέριστοι. 

αὐτὰ γὰρ ἔστι γε ταῦτα, δι’ ἀλλήλων δὲ θέοντα 

γίγνεται ἀλλοιωπά᾽ διώπτυξις γὰρ ἀμείβει. 

ΟΟΙΙΨ. 

ΤΊ Οοἰάοη 4166. 

6: τις ἣν κείνοισιν Γλρης θεὸς οὐδὲ Κυδοι- 
κ 

μος, 

οὐδὲ Ζεὺς βασιλεὺς οὐδὲ Κρόνος οὐδὲ Ποσειδῶν, 

ἀλλὰ Κύπρις βασίλεια. ---- 
᾿ «“ ᾿ ᾽ ᾿ ᾽ ’, ε , 

τὴν οἵ γ᾽ εὐσεβέεσσιν ἀγάλμασιν ἱλάσκοντο, 
" ᾽ ; ΄ Φ ’ δ 

γραπτοῖς τε ζώοισι μύροισί τε δαιδαλεόδμοις 
ΓῚ ΕΣ ὔ ᾿, , » ; 

σμύρνης τ᾽ ἀκρήτου θυσίαις λιβάνου τε θυώδους, 

ξουθῶν τε σπονδὰς μελιτῶν ῥιπτοῦντες ἐς οὖδας" 
2 ᾽ Αξ ᾿ ᾿ ᾽ ον ᾿ " ταύρων δ᾽ ἀκρήτοισι φόνοις οὐ δεύετο βωμὸς, 

᾽ κ ΄ ,ὍὌ,»νΝν ᾽ ᾽ ’ “ 

ἀλλὰ μύσος τοῦτ᾽ ἔσκεν ἐν ἀνθρώποισι μέγιστον, 

θυμὸν ἀπορραίσαντας ἐέδμεναι ἠξα γυῖα. 

σου. 

ΚΑΘΑΡΜΟΙ. 

Ἐχογαϊζιηι. 

ΦΙΛΟΙ, οἱ μέγα ἄστυ κατὰ ἕανθοῦ ᾿Ακρέάγαν- 

τος 
ναίετ᾽ ἀν᾽ ἄκρα πόλευς, ἀγαθῶν μελεδήμονες ἔργων, 
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ξείνων αἰδοῖοι λιμένες, κακότητος ἄπειροι, 
,ὕ Ψ ὦ . δ᾽ » " » Πα ὦ Ὶ 

χαίρετ᾽" ἐγὼ δ᾽ ὕμμιν θεὸς ἄμβροτος οὐκέτι θνητὸς 

πωλεῦμαι μετὰ πᾶσι τετιμένος ὥσπερ ἔοικε, 

ταινίαις τε περίστεπτος στέφεσίν τε θαλείοις" 
-» ἊΣ... Ὁ Ὁ Ἐπ Ὸ δι - γ »ν ’ 

τοῖσιν ἅμ᾽ εὖτ᾽ ἂν ἵκωμαι ἐς ἄστεα τηλεθόωντα, 

ἄνδρασιν ἠδὲ γυναιξὶ σεβίζομαι" οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἕπονται 

μυρίοι, ἐξερέοντες ὕπη πρὸς κέρδος ἀταρπὸς, 

οἱ μὲν μαντοσυνέων κεχρημένοι, οἱ δ᾽ ἐπὶ νούσων, 

δηρὸν δὴ χαλεπῇσι πεπαρμένοι ἀμφ᾽ ὀδύνῃσιν, 
’, ᾽ , , ᾽ , ’ 

παντοίων ἐπύθοντο κλύειν εὐηχέα βάξιν. 

ΟΟΙΥ͂Ι. 

ΓΑΤΡΤΚ. 

Ἔψ ας ϑήμν δ᾽ ὅσσα γεγᾶσι κακῶν καὶ γήραος 

ἄλκαρ 
΄ γα ΖΝ , γι ὦ , , , Η 

πεύσῃ, ἐπεὶ μούνῳ σοι ἐγὼ κρανέω τάδε πάντα 

παύσεις δ᾽ ἀκαμάτων ἀνέμων μένος, οἵ τ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ὀρνύμενοι πνοιαῖσι καταφθινύθουσιν ἄρουραν, 

καὶ πάλιν, εὖτ᾽ ἐθέλησθα, παλίντιτα πνεύματ᾽ ἐπά- 

ἕξεις" 

θήσεις δ᾽ ἐξ ὄμβροιο κελαινοῦ καίριον αὐχμὸν 

ἀνθρώποις, θήσεις δὲ καὶ ἐξ αὐχμοῖο θερείου 
ε ’ ’ ᾿ “ ᾽ ᾿ - 

ῥεύματα δενδρεόθρεπτα, κατὰ θέρος αἰθύσσοντα 

ἄξεις δ᾽ ἐξ ᾿Αίδαο καταφθιμένου μένος ἀνδρός. 

δη- σἈςον τοι ς 
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ῬΙΑΤΟ. 

ΟΟΙΥΙ]. 

ΑΚΡΥᾺΑ μὲν ᾿Ἑκάβῃ τε καὶ ᾿Ιλιάδεσσι γυναιξὶ 

Μοῖραι ἐπέκλωσαν δή ποτε γεινομέναις" 

σοὶ δὲ, Δίων, ῥέξαντι καλῶν ἐπινίκιον ἔργων 

δαίμονες εὐρείας ἐλπίδας ἐξέχεαν. 

κεῖσαι δ᾽ εὐρυχύρῳ ἐν πατρίδι τίμιος ἀστοῖς, 
ἥν» Ὁ "» ᾽ ’ ᾿ » ’ ὦ ἐμὸν ἐκμήνας θυμὸν ἔρωτι Δίων. 

ΟΟΙΥΊΙΠΙ, 

ν ΣΤΈΡΑΣ εἰσαθρεῖς ἀστὴρ ἐμός" εἴθε γενοί- 

μὴν 
Οὐρανὸς, ὡς πολλοῖς ὄμμασιν εἰς σὲ βλέπω. 

ΟΟΙΧ. 

ΣΤῊΡ πρὶν μὲν ἔλαμπες ἐνὶ ζωοῖσιν ᾿Εῷος" 

νῦν δὲ θανὼν λάμπεις “Ἕσπερος ἐν φθιμέ- 

ψοις. 

σουχ, 

ΤΡΑΤῺ λάσιον Δρυάδων λέπας οἵ τ᾽ ἀπὸ πέ- 

τρας 

κρουνοὶ καὶ βληχὴ πουλυμιγὴς τοκάδων, 

αὐτὸς ἐπεὶ σύριγγι μελίσδεται εὐκελάδῳ Πὰν, 
ε " . -» -" « " ᾿ 

ὑγρὸν ἱεὶς ζευκτῶν χεῖλος ὑπὲρ καλάμων" 
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αἱ δὲ πέριξ θαλεροῖσι χορὸν ποσὶν ἐστήσαντο 

Ὑδριάδες νύμφαι, νύμφαι ᾿Αμαδρυάδες. 

ΟΟΙΧῚ, 

ΨΙΚΟΜΟΝ παρὰ τάνδε καθίζεο φωνήεσσαν 

φρίσσουσαν πυκνοῖς κῶνον ὑπὸ ζεφύροις, 

καί σοι καχλάζουσιν ἐμοῖς παρὰ νάμασι σύριγξ 

θελγομένων ἄξει κῶμα κατὰ βλεφάρων. 

ΟΟΙΧΊΤΙ. 

Ἃἶ Χάριτες τέμενός τι λαβεῖν ὅπερ οὐχὶ πεσεῖ- 

ται, 

ζητοῦσαι, ψυχὴν εὗρον ᾿ΑἈριστοφάνους. 

ΟΟΙΧΠΙ. 

ΛΣΟΣ δ᾽ ὡς ἱκόμεσθα βαθύσκιον, εὕρομεν ἔνδον 

πορφυρέοις μήλοισιν ἐοικότα παῖδα Κυθήρης" 

οὐδ᾽ ἔχεν ἰοδόκον φαρέτρην, οὐ καμπύλα τόξα" 

ἀλλὰ τὰ μὲν δένδρεσσιν ὑπ᾽ εὐπετάλοισι κρέμαντο" 
, ᾿Ὶ ΠΣ} ’ .-,»ἃ , .“ αὐτὸς δ᾽ ἐν καλύκεσσι ῥόδων πεπεδημένος ὕπνῳ 

εὗδεν μειδιόων" ἕουθαὶ δ᾽ ἐφύπερθε μέλισσαι 

κηροχύτης ἑσμὸς λαροῖς ἐπὶ χείλεσι βαῖνον. 

ϑν.". ὦ 
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ἈΔΒΙΒΤΟΤΙΕ. 

ΘΟΙΧΙΤ. 

70 Τιγίιο. 

ἫΝ τι πολύμοχθε γένει βροτείῳ, 

θήραμα κάλλιστον βίῳ, 

σᾶς πέρι, παρθένε, μορφᾶς 

καὶ θανεῖν ζηλωτὸς ἐν ᾿Ελλάδι πότμος 

καὶ πόνους τλῆναι μαλεροὺς ἀκάμαντας" 

τοῖον ἐπὶ φρένα βάλλεις 

καρπόν τ᾽ ἀθάνατον χρυσοῦ τε κρείσσω 

καὶ γονέων μαλακαυγήτοιό θ᾽ ὕπνου" 

σεῦ δ᾽ ἕνεχ᾽ οὐκ Διὸς Ἡρακλέης Λήδας τε κοῦροι 

πόλλ᾽ ἀνέτλασαν ἕργοις 

σὰν ἀγρεύοντες δύναμιν. 

σοῖς δὲ πόθοις ᾿Αχιλεὺς Αἴας τ᾽ ᾿Αἴδαο δόμους ἦλθόν" 

σᾶς δ᾽ ἕνεκεν φιλίου μορφᾶς καὶ ᾿Αταρνέος ἔντροφος 

ἀελίου χήρωσεν αὐγείς" 

τοιγὰρ ἀοίδιμος ἔργοις, ἀθάνατόν τέ μιν αὐξήσουσι 

; Μοῦσαι 

Μναμοσύνας θύγατρες, Διὸς ἕενίου σέβας ἀσκοῦσαι 

φιλίας τε γέρας βεβαίου. 
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ΟἸΙΕΑΝΤΗΒΚ. 

σοί συ. 

Πγηιι ἰο Ζριω. 

Κ ΥΔΙΣΤ᾽ ἀθανάτων, πολυώνυμε, παγκρατὲς 

αἰεὶ 

Ζεῦ, φύσεως ἀρχηγὲ, νόμου μέτα πάντα κυβερνῶν, 

χαῖρε" σὲ γὰρ πάντεσσι θέμις θνητοῖσι προσαυδᾷν. 

ἐκ σοῦ γὰρ γένος ἔσμεν, ἰῆς μίμημα λαχόντες 

μοῦνον, ὅσα ζώει τε καὶ ἕρπει θνήτ᾽ ἐπὶ γαῖαν. 

τῷ σε καθυμνήσω, καὶ σὸν κράτος αἰὲν ἀείσω" 

σοὶ δὴ πᾶς ὅδε Κόσμος ἑλισσόμενος περὶ γαῖαν 

πείθεται, ἡ κεν ἄγῃς, καὶ ἑκὼν ὑπὸ σεῖο κρατεῖται. 

τοῖον ἔχεις ὑποεργὸν ἀνικήτοις ἐνὶ χερσὶν 

ἀμφήκη, πυρόεντα, ἀειζώοντα κεραυνόν. 

τοῦ γὰρ ὑπὸ πληγῇς φύσεως πάντ᾽ ἐρρίγασιν, 
Ἧ , ᾿ , «᾿ : ’ ᾧ συ κατευθύνεις κοινὸν λόγον, ὃς διὰ πάντων 

φοιτᾷ, μιγνύμενος μεγάλοις μικροῖς τε φάεσσιν.--- 

οὐδέ τι γίγνεται ἔργον ἐπὶ χθονὶ σοῦ δίχα δαῖμον, 
ν» ᾽ ἡ") - ’ ΒΝ ἘΠῚ ’ 

οὔτε κατ᾽ αἰθέριον θεῖον πόλον, οὔτ᾽ ἐνὶ πόντῳ 
" ε ’ὔ ἘῸΝ , “ ᾽ ’ 

πλὴν ὁπόσα ῥέζουσι κακοὶ σφετέρῃσιν ἀνοίαις. 

ἀλλὰ σὺ καὶ τὰ περισσὰ ἐπίστασαι ἄρτια θεῖναι, 

καὶ κοσμεῖς τὰ ἄκοσμα, καὶ οὐ φίλα σοι φίλα ἐστίν. 

ὧδε γὰρ εἰς ἕν ἅπαντα συνήρμοκας ἐσθλὰ κακοῖσιν, 

ὥσθ᾽ ἕνα γίγνεσθαι πάντων λόγον αἰὲν ἐόντα, 
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ὃν φεύγοντες ἐῶσιν, ὅσοι θνητῶν κακοί εἰσι, 

δύσμοροι, οἵτ᾽ ἀγαθῶν μὲν ἀεὶ κτῆσιν ποθέοντες, 

οὔτ᾽ ἐσορῶσι θεοῦ κοινὸν νόμον οὔτε κλύουσιν, 

ᾧ κεν πειθόμενοι σὺν νῷ βίον ἐσθλὸν ἔχοιεν. 

αὐτοὶ δ᾽ αὖ ὁρμῶσιν ἄνευ καλοῦ ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλα, 
« « " “2 ὃ ἢ δ , ἔκ Ν 

οἱ μὲν ὑπὲρ δόξης σπουδὴν δυσέριστον ἔχοντες, 
« ὃ’ ᾽ ν ὃ , “ ἠδ " ’ οἱ δ᾽ ἐπὶ κερδοσύνας τετραμμένοι οὐδενὶ κόσμῳ, 

ἄλλοι δ᾽ εἰς ἄνεσιν, καὶ σώματος ἡδέα ἔργα, 

σπεύδοντες μάλα πάμπαν ἐναντία τῶνδε γενέσθαι. 

᾿Αλλὰ Ζεῦ πάνδωρε, κελαινεφὲς, ἀρχικέραυνε, 

ἀνθρώπους ῥύοιο ἀπειροσύνης ἀπὸ λυγρῆς; 
ΠῚ . ’ , - ») ν Χ - ἣν σὺ, πάτερ, σκέδασον ψυχῆς ἄπο, δὸς δὲ κυρῆσαι 

γνώμης ἡ πίσυνος σὺ δίκης μέτα πάντα κυβερνᾷε, 
» Φ ΙΝ “ ᾽ ’ , -» 

ὄφρ᾽ ἂν τιμηθέντες ἀμειβώμεσθά σε τιμῇ» 

ὑμνοῦντες τὰ σὰ ἔργα διηνεκὲς, ὡς ἐπέοικε 

θνητὸν ἕοντ᾽" ἐπεὶ οὔτε βροτοῖς γέρας ἄλλο τι μεῖζον, 
» θ »Ἅ Ἅ . ᾽ , , ᾽ , « ν 

οὔτε ὕξοις, ἢ Κοινὸν αξι νομον ἕν δίκῃ υμνειν. 

ΟΣ ΣΥΙ. 

Ἀπ δὲ μ᾽ ὦ Ζεῦ καὶ σύ γ᾽ ἡ Πεπρωμένη, 

ὕποι ποθ᾽ ὑμῖν εἰμὶ διατεταγμένος, 

ὡς ἕψομαί γ᾽ ἄοκνος" ἣν δὲ μὴ θέλω 

κακὸς γενόμενος, οὐδὲν ἧττον ἕψομαι. 



ΒΟΟΚ ΥἹ. 

ΤῊΝ ΑἸΕΧΑΝΏΒΙΑΝ ΒΟΗΟΟΙ. 

ΤΗΞΟΟΕΒΙΤΌΝ. 

ΟΟΙΧΥΙΙ. 

7 Πγγ515. 

ΘΥΡ. τ. τι τὸ ψιθύρισμα καὶ ἁ πίτυς αἰπόλε 

τήνα 

ἃ ποτὶ ταῖς παγαῖσι μελίσδεται, ἁδὺ δὲ καὶ τὺ 

συρίσδες᾽ μετὰ Πᾶνα τὸ δεύτερον ἄθλον ἀποισῇ. 
» -“ .« κ᾿ ΄ τ " -ν 

αἴκα τῆνος ἕλῃ κεραὸν τράγον, αἶγα τὺ λαψῇ 

αἴκα δ᾽ αἶγα λάβῃ τῆνος γέρας, ἐς τὲ καταρρεῖ 
«ε , , " ᾿ , “ “ ΕΟ: , Ρ 

ἁ χίμαρος" χιμάρῳ δὲ καλὸν κρέας, ἕστέ κ᾽ ἀμέλξῃς 

ΑΙΠ. ἅδιον, ὦ ποιμὰν, τὸ τεὸν μέλος, ἢ τὸ 

καταχὲς 

τῆν᾽ ἀπὸ τᾶς πέτρας καταλείβεται ὑψόθεν ὕδωρ. 

αἴκα ταὶ Μῶσαι τὰν οἴιδα δῶρον ἄγωνται, 

ἄρνα τὺ σακίταν λαψῃῇ γέρας" αἱ δέ κ᾽ ἀρέσκῃ 

τήναις ἄρνα λαβεῖν, τὺ δὲ τὰν ὄϊν ὕστερον ἀξῇ. 
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ΘΥΡ. λῇς, ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν, λῇς, αἰπόλε, τεῖδε 

καθίξας, 

ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον, ᾧ τε μυρῖκαι, 

συρίσδεν ; τὰς δ᾽ αἶγας ἐγὼν ἐν τῷδε νομευσῶ. 

ΑἸΠ. οὐ θέμις, ὦ ποιμὰν, τὸ μεσαμβρινὸν οὐ θέ- 

μις ἄμμιν 

συρίσδεν᾽ τὸν Πᾶνα δεδοίκαμες" ἡ γὰρ ἀπ᾽ ἄγρας 

τανίκα κεκμακὼς ἀμπαύεται" ἐντὶ δὲ πικρὸς, 

καί οἱ ἀεὶ δριμεῖα χολὰ ποτὶ ῥινὶ κάθηται. 

ἀλλὰ (τὺ γὰρ δὴ, Θύρσι, τὰ Δάφνιδος ἄλγε᾽ ἄειδες, 

καὶ τᾶς βωκολικᾶς ἐπὶ τὸ πλέον ἵκεο μώσας,) 

δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰν πτελέαν ἑσδώμεθα, τῶ τε Πριήπω 

καὶ τᾶν Ἰρανιάδων κατεναντίον, ᾧπερ ὁ θῶκος 

τῆπος ὁ ποιμενικὸς καὶ ταὶ δρύες. αἰ δὲ κ᾽ ἀείσῃς, 

ὡς ὅκα τὸν Λιβύαθε ποτὶ Χρόμιν ᾷσας ἐρίσδων, 

αἴγώ τέ τοι δωσῶ διδυματόκον ἐς τρὶς ἀμέλξαι, 

ἃ δύ᾽ ἔχοισ᾽ ἐρίφως ποταμέλξεται ἐς δύο πέλλας, 

καὶ βαθὺ κισσύβιον κεκλυσμένον ἁδέϊ καρῷ, 

ἀμφῶες, νεοτευχὲς, ἔτι γλυφάνοιο ποτόσδον.--- 

ἄρχετε βωκολικᾶς, Μῶσαι φίλαι, ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

Θύρσις ὅδ᾽ ὡξ Αἴτνας" καὶ Θύρσιδος ἁδέα φωνά. 

πᾷ ποκ᾽ ἄρ᾽ ἡσθ᾽, ὅκα Δάφνις ἐτάκετο, πᾷ ποκα, 

Νύμφαι; 

ἢ κατὰ Πηνειῶ καλὰ τέμπεα, ἢ κατὰ Πίνδω ; 

οὐ γὰρ δὴ ποταμῶ γε μέγαν ῥόον εἴχετ᾽ ᾿Ανάπω, 

οὐδ᾽ Αἴτνας σκοπιὰν, οὐδ᾽ Ακιδος ἱερὸν ὕδωρ. 

ἄρχετε βωκολικᾶς, ΜΝ ὥσαι φίλαι, ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

τῆνον μὰν θῶες, τῆνον λύκοι ὠρύσαντο, 
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τῆνον χὼκ δρυμοῖο λέων ἔκλαυσε θανόντα. 

ἄρχετε βωκολικῶς, δὶ ὥσαι φίλαι, ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

πολλαί οἱ πὰρ ποσσὶ βόες, πολλοὶ δέ τε ταῦροι, 

πολλαὶ δ᾽ αὖ δαμάλαι καὶ πόρτιες ὠδύραντο. 

ἄρχετε βωκολικᾶς, Μῶσαι φίλαι, ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

ἦνθ᾽ Ἑρμᾶς πράτιστος ἀπ᾽ ὥρεος, εἶπε δέ᾽ Δάφνι, 

τίς τυ κατατρύχει; τίνος, ὦ ᾽γαθὲ, τόσσον ἐρᾶσαι : 

ἄρχετε βωκολικᾶς, Μῶσαι φίλαι, ἄρχετ᾽ ἀοιδᾷς. 

ἦνθον τοὶ βῶται, τοὶ ποιμένες, ᾧπόλοι ἦνθον, 

πάντες ἀνηρώτευν, τί πάθοι κακόν. ἦνθ᾽ ὁ Πρίηπος 

κῆἤφα, Δάφνι τάλαν, τί νυ τάκεαι; ἃ δὲ τε κώρα 

πᾶσας ἀνὰ κράνας, πάντ᾽ ἄλσεα ποσσὶ φορεῖται,---- 

ἄρχετε βωκολικᾶς, Μῶσαι φίλαι, ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς, 

ἦνθέ γε μαν ἁδεῖα καὶ ἁ Κύπρις γελάοισα, ᾿ 

λάθρια μὲν γελάοισα, βαρὺν δ᾽ ἀνὰ θυμὸν ἔχοισα, 

κῆπε" τύ θην τὸν ἔρωτα κατεύχεο, Δάφνι, λυγιξεῖν" 

ἄρ᾽ οὐκ αὐτὸς ἔρωτος ὑπ᾽ ἀργαλέω ἐλυγίχθης : 

ἄρχετε βωκολικᾶς, Μῶσαι φίλαι, ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

τὰν δ᾽ ἄρα χὼ Δάφνις ποταμείβετο" Κύπρι βαρεῖα, 

Κύπρι νεμεσσατὰ, Κύπρι θνατοῖσιν ἀπεχθής" 

ἤδη γὰρ φράσδει πάνθ᾽ ἅλιον ἄμμι δεδύκειν" 

Δάφνις κὴν ἀΐδα κακὸν ἔσσεται ἄλγος ἔρωτι. --- 

λήγετε βωκολικᾶς, Μῶσαι, ἴτε, λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 

νῦν δ᾽ ἴα μὲν φορέοιτε βάτοι, φορέοιτε δ᾽ ἄκανθαι, 

ἁ δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπ᾽ ἀρκεύθοισι κομάσαι" 

πάντα δ᾽ ἔναλλα γένοιτο, καὶ ἁ πίτυς ὄχνας ἐνείκαι, 

Δάφνις ἐπεὶ θνάσκει" καὶ τὼς κύνας ὥλαφος ἕλκοι, 
" ᾿ Η͂ » ᾽ ΄ ΄, 

κὴἠξ ὀρέων τοὶ σκῶπες ἀηδόσι δηορίσαιντο. 
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λήγετε βωκολικᾶς, Μῶσαι, ἴτε. λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 

χὡ μὲν τόσσ᾽ εἰπὼν ἀπεπαύσατο" τὸν δ᾽ ᾿Αφροδίτα 

ἤθελ᾽ ἀνορθῶσαι" τά γε μὰν λίνα πάντα λελοίπει 

ἐκ Μοιρᾶν" χὡ Δάφνις ἔβα ῥόον" ἔκλυσε δίνα 

τὸν Μώσαις φίλον ἄνδρα, τὸν οὐ Νύμφαισιν ἀπεχθῆ. 

7Ταγὶ. τ. 1-28; 064-108; 181-141. 

ΟΟΙΧΥ͂ΙΠ. 

«Αηιαγη [{18. 

ΧΑΡΙΕΣΣ᾽ ᾿Αμαρυλλὶ, τί μ᾽ οὐκ ἔτι τοῦτο 

κατ᾽ ἄντρον 
[ » Ὶ ᾽ , ἂ΄΄..4 8 - 

παρκύπτοισα καλεῖς τὸν ἐρωτύλον : ἢ ῥά με μισεῖς ; 

ἢ ῥά γέ τοι σιμὸς καταφαίνομαι ἐγγύθεν ἦμεν, 

νύμφα, καὶ προγένειος ; ἀπάγξασθαί με ποιησεῖς. 

ἠνίδε τοι δέκα μᾶλα φέρω" τηνῶθε καθεῖλον, 

ὦ μ᾽ ἐκέλευ καθελεῖν τύ; καὶ αὔριον ἄλλα τοι οἰσῶ. 

θᾶσαι μὰν θυμαλγὲς ἐμὸν ἄχος" αἴθε γενοίμαν 
ε - ᾿ "4 κ » « , 
ἁ βομβεῦσα μέλισσα, καὶ ἐς τεὸν ἄντρον ἱκοίμαν, 

τὸν κισσὸν διαδὺς καὶ τὰν πτέριν, ἅ τυ πυκάσδη. 

νῦν ἔγνων τὸν "Ερωτα" βαρὺς θεός" ἢ ῥα λεαίνας 

μασδὸν ἐθήλασδε, δρυμῷ τέ νιν ἔτρεφε μάτηρ᾽ 

ὕς μὲ κατασμύχων καὶ ἐς ὀστίον ἄχρις ἰάπτει. 

ὦ τὸ καλὸν ποθορεῦσα, τὸ πᾶν λίθος" ὦ κυάνοφρυ 

νύμφα, πρόσπτυξαί με τὸν αἰπόλον, ὥς τυ φιλάσω. 
» .} -" ΄ .- ᾿ 
ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλάμασιν ἁδέα τέρψις. 

τὸν στέφανον τἷλαί με καταυτίκα λεπτὰ ποιησεῖς, 

τόν τοι ἐγὼν, ᾿Αμαρυλλὶ φίλα, κισσοῖο φυλάσσω, 
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ἀμπλέξας καλύκεσσι καὶ εὐόδμοισι σελίνοιο. 
» ᾽ ι ᾽ ΄’ χ εἰ β , ᾽ «ς 

ὦ μοι ἐγὼ, τί πάθω; τί ὁ δύσσοος ; οὐχ ὑπα- 

κούεις ; 
᾿ ’ ᾽ ᾿ ᾽ ,ὔ -" « -Ὁ τὰν βαίταν ἀποδὺς ἐς κύματα τηνῶ ἁλεῦμαι, 

ὧπερ τὼς θύννως σκοπιάζεταιΟλπις ὁ γριπεύς. 
» τὰν “ ’ . εἶ « , , καΐκα μὴ ᾿ποθάνω, τό γε μὰν τεὸν ἁδὺ τέτυκται. 

1Ταγ!. τι. 5-21. 

σΟΙ Χκ. 

ῬΡοϊψρἤθφηνιδ᾽ 1206’. 

ν δωυδων: τοι, Πολύφαμε, τὸ ποίμνιον ἁ Γαλά- 

 ἤεια 

μάλοισιν, δυσέρωτα τὸν αἰπόλον ἄνδρα καλεῦσα" 

καὶ τύ νιν οὐ ποθόρῃσθα τάλαν, τάλαν, ἀλλὰ κάθη- 

σαι 

ἁδέα συρίσδων. πάλιν ἅδ᾽, ἴδε, τὰν κύνα βάλλει, 

ἅ τοι τᾶν ὀΐων ἕπεται σκοπός" ἁ δὲ βαὔσδει 

εἰς ἅλα δερκομένα" τὰ δὲ νιν καλὰ κύματα φαίνει 

ἅσυχα. καχλάζοντος ἐπ᾽ αἰγιαλοῖο θέοισαν, 

φράζεο, μὴ τῶς παιδὸς ἐπὶ κνάμαισιν ὀρούσῃ 

ἐξ ἁλὸς ἐρχομένας, κατὰ δὲ χρόα καλὸν ἀμύξῃ. 

ἃ δὲ καὶ αὐτόθε τοι διαθρύπτεται, ὡς ἀπ᾽ ἀκάνθας 

ταὶ καπυραὶ χαῖται, τὸ καλὸν θέρος ἁνίκα φρύγει" 

καὶ φεύγει φιλέοντα, καὶ οὐ φιλέοντα διώκει" 

καὶ τὸν ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λίθον" ἢ γὰρ ἔρωτι 

πολλάκις, ὦ Πολύφαμε, τὰ μὴ καλὰ καλὰ πέφανται. 

Ταγὶ, νι. θ-19. 
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ΟΟΙΧΧ. 

Τλὲὸ Ἠαγυοοί- ΠοΉι6. 

δ ρβμα πᾷ δὴ τὺ μεσαμέριον πόδας ἕλκεις, 

ἁνίκα δὴ καὶ σαῦρος ἐφ᾽ αἱμασιαῖσι καθεύδει, 

οὐδ᾽ ἐπιτυμβίδιοι κορυδαλλίδες ἠλαίνοντι : 

ἢ μετὰ δαῖτα κλητὸς ἐπείγεαι; ἤ τινος ἀστῶν 

λανὸν ἐπιθρώσκεις ; ὡς τεῦ ποσὶ νισσομένοιο 

πᾶσα λίθος πταίοισα ποτ᾽ ἀρβυλίδεσσιν ἀείδει. 

τὸν δ᾽ ἐγὼ ἀμείφθην" Λυκίδα φίλε, φαντὶ τὺ πάντες 

συρίκταν ἔμεναι μέγ᾽ ὑπείροχον ἔν τε νομεῦσιν 
" ᾽ ) ’ . ᾿Ὶ ᾿Ὶ ΄, ᾿ ᾽ ’ὔ 

ἔν τ᾽ ἀμητήρεσσι' τὸ δὴ μάλα θυμὸν ἰαίνει 

ἁμέτερον" καί τοι, κατ᾽ ἐμὸν νόον, ἰσοφαρίσδεν 

ἔλπομαι" ἁ δ᾽ ὁδὸς ἅδε Θαλυσιάς" ἢ γὰρ ἑταῖροι 

ἀνέρες εὐπέπλῳ Δαμάτερι δαῖτα τελεῦντι 

ὄλβω ἀπαρχόμενοι" μάλα γάρ σφισι πίονι μέτρῳ 
« ’ »ν ᾽ , ᾽ ᾿ 

ἁ δαίμων εὔκριθον ἀνεπλήρωσεν ἀλωάν. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ, (ξυνὰ γὰρ ὁδὸς, ξυνὰ δὲ καὶ ἀὼς) 

βωκολιασδώμεσθα" τάχ᾽ ὥτερος ἄλλον ὀνασεῖ. 

καὶ γὰρ ἐγὼ Μοισᾶν καπυρὸν στόμα, κὴἠμὲ λέγοντι 

πάντες ἀοιδὸν ἄριστον᾽ ἐγὼ δέ τις οὐ ταχυπειθὴς, 

οὐ Δᾶν" οὐ γάρ πω, κατ᾽ ἐμὸν νόον, οὔτε τὸν ἐσθλὸν 

Σικελίδαν νίκημι τὸν ἐκ Σάμω οὔτε Φιλητᾶν 

ἀείδων ϑάτραχος δὲ ποτ᾽ ἀκρίδας ὥς τις ἐρίσδω.---- 

ἔσσεται Ἀγεάνακτι καλός πλόος ἐς Μιτυλάναν, 
-“ »,.Δ ε , , ᾿ ε . ’ 

χώταν ξφ᾽ ἑσπερίοις ἐρίφοις γότος ὑγρὰ διώκῃ 
, ψιι ὦ ΝΠ  Φ φ᾿ ν᾽» » ᾿ " κύματα, χὡρίων ὅτ᾽ ἐπ᾿ ᾿Ωκεανῶ πόδας ἴσχῳ. 

υ 
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αἴκεν τὸν Λυκίδαν ὀπτεύμενον ἐξ ᾿Αφροδίτας 

ῥύσηται: θερμὸς γὰρ ἔρως αὐτῶ με καταίθει: 

χἁλκυόνες στορεσεῦντι τὰ κύματα τάν τε θάλασσαν; 

τόν τε νότον τόν τ᾽ εὗρον, ὃς ἔσχατα φυκία κινεῖ" 

ἁλκυόνες, γλαυκαῖς Νηρηΐσι ταί τε μάλιστα 

ὀρνίχων ἐφίλαθεν, ὅσαις τέ περ ἐξ ἁλὸς ἄγρα. 

᾿Αγεάνακτι πλόον διζημένῳ ἐς Μιτυλάναν 

ὥρια πάντα γένοιτο, καὶ εὔπλοον ὕρμον ἵκοιτο. 
᾽ ι -“ 3 8 2 , μ᾿ « , 

κὴἠγὼ τῆνο κατ᾽ ἅμαρ ἀνήθινον ἢ ῥοδόεντα 

ἢ καὶ λευκοΐων στέφανον περὶ κρατὶ φυλάσσων 

τὸν Πτελεατικὸν οἷνον ἀπὸ κρατῆρος ἀφυξῶ 
Α 3 , [4 , ᾽ Ν - πὰρ πυρὶ κεκλιμένος κύαμον δέ τις ἐν πυρὶ φρυξεῖ, 

χἁ στιβὰς ἐσσεῖται πεπυκασμένα ἕστ᾽ ἐπὶ πᾶχυν 

κνύζᾳ τ᾽ ἀσφοδέλῳ τε πολυγνάμπτῳ τε σελίνῳ. 

καὶ πίομαι μαλακῶς μεμναμένος ᾿Αγεάνακτος 
᾽ "Ὁ . ’, ΜΝ , “ ᾽ ΄ 

αὐταῖς ἐν κυλίκεσσι καὶ ἐς τρύγα χεῖλος ἐρείδων. 
᾽ - , ’, , ὁ " ᾽ , 

αὐλησεῦντι δὲ μοι δύο ποιμένες, εἷς μὲν ᾿Αχαρνεὺς, 
Ὁ Υ , Ρ᾿ ε ν᾿ , ᾽ , ᾽ -" εἷς δὲ Λυκωπίτας" ὁ δὲ Τίτυρος ἐγγύθεν «ἰσεῖ, 
΄“ -" μπ' Ἷ ᾽ Ψ, ’ « Δ 

ὥς ποκα τᾶς Ἐπνέας ἠράσσατο Δάφνις ὁ βώτας, 

χὼς ὄρος ἀμφεπολεῖτο, καὶ ὡς δρύες αὐτὸν ἐθρήνευν, 

Ἱμέρα αἵτε φύοντι παρ᾽ ὄχθῃσιν ποταμοῖο, 

εὖτε χιὼν ὥς τις κατετάκετο μακρὸν ὑφ᾽ Αἷμον 

ἢ Ἄθω ἢ Ῥοδόπαν ἢ Καύκασον ἐσχατόωντα. 

ᾳσεῖ δ᾽, ὥς ποκ᾽ ἔδεκτο τὸν αἰπόλον εὐρέα λάρναξ 

ζωὸν ἐόντα, κακαῖσιν ἀτασθαλίαισιν ἄνακτος" 

ὥς τέ νιν αἱ σιμαὶ λειμωνόθε φέρβον ἰοῖσαι 
“ ᾽ «Δ᾽΄»Ἅν -" » , 

κέδρον ἐς ἁδεῖαν μαλακοῖς ἄνθεσσι μέλισσαι, 

οὕνεκά οἱ γλυκὺ Μοῖσα κατὰ στόματος χέε νέκταρ. 
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ὦ μακαριστὲ Κομᾶτα, τὺ θὴν τάδε τερπνὰ πεπόνθεις, 

καὶ τὺ κατεκλάσθης ἐς λάρνακα, καὶ τὺ μελισσᾶν 

κηρία φερβόμενος ἔτος ὥριον ἐξεπόνασας. 

αἴθ᾽ ἐπ᾽ ἐμεῦ ζωοῖς ἐναρίθμιος ὥφελες ἦμεν, 

ὥς τοι ἐγὼν ἐνόμευον ἀν᾽ ὥρεα τὰς καλὰς αἶγας 

φωνᾶς εἰσαΐων" τὺ δ᾽ ὑπὸ δρυσὶν ἣ ὑπὸ πεύκαις 

ἁδὺ μελισδόμενος κατακέκλισο, θεῖε Κομᾶτα. 

Τά, για. 21-41; 55.89, 

ΟΟΙΧΧΊ. 

Α ϑοϑηθ ἔπ ,ϑιμηιη167). 

; Ϊ ὍΣΣ ἐφάμαν" ὁ δέ μοι τὸ λαγωβόλον, ἁδὺ 

γελάσσας, 
- [, ᾽ ΄ῳ ἤν. » τ 

ὡς πάρος, ἐκ Μοισᾶν ξεινήϊον ὥπασεν εἶμεν. 
« " ὔ “ ᾽ ᾽ ᾽ . ᾿ Μ , , 

χὡ μὲν ἀποκλίνας ἐπ᾽ ἀριστερὰ τὰν ἐπὶ Πύξας 

εἶρφ᾽ ὁδόν" αὐτὰρ ἐγώ τε καὶ Εὔκριτος ἐς Φρασιδάμω 

στραφθέντες χὡὼ καλὸς ᾿Αμύντιχος ἔν τε βαθείαις 

ἁδείας σχίνοιο χαμευνίσιν ἐκλίνθημες, 

ἔν τε νεοτμάτοισι γεγαθότες οἰναρέοισι. 

πολλαὶ δ᾽ ἄμμιν ὕπερθε κατὰ κρατὸς δονέοντο ᾿ 
ν , . ᾿ »») ᾿ « " .“ 

αἴγειροι πτελέαι τε τὸ δ᾽ ἐγγύθεν ἱερὸν ὕδωρ 

Νυμφᾶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυσδε. 
᾿ . " "» ᾽ , ᾽ ΄ 

τοὶ δὲ ποτὶ σκιεραῖς ὀροδαμνίσιν αἰθαλίωνες 

τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόνον" ἁ δ᾽ ὀλολυγὼν 

τηλόθεν ἐν πυκιναῖσι βάτων τρύζεσκεν ἀκάνθαις. 

ἄειδον κόρυδοι καὶ ἀκανθίδες, ἔστενε τρυγών" 

πωτῶντο ξουθαὶ περὶ πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι. 

πάντ᾽ ὥσδεν θέρεος μάλα πίονο.", ὧσδε δ᾽ ὀπώρας 



292 ΑΝΤΗΟΓΟΟΙ͂Α ΟΠ ΑΠΟΑ. 

ὄχναι μὲν πὰρ ποσσὶ, παρὰ πλευραῖσι δὲ μᾶλα 

δαψιλέως ἁμῖν ἐκυλίνδετο᾽ τοὶ δ᾽ ἐκέχυντο 

ὕρπακες βραβύλοισι καταβρίθοντες ἔρασδε" 

τετράενες δὲ πίθων ἀπελύετο κρατὸς ἄλειφαρ. 

Νύμφαι Κασταλίδες Παρνάσιον αἷπος ἔχοισαι, 
τ , , , Η͂  ιο » 
ἄρα γὲ πᾳ τοιόνδε Φόλω κατὰ λάϊνον ἄντρον 

κρατῆρ᾽ Ἡρακλῆι γέρων ἐστάσατο Χείρων : 

ἄρα γέ πᾳ τῆνον τὸν ποιμένα τὸν ποτ᾽ ᾿Ανάπῳ, 

τὸν κρατερὸν Πολύφαμον, ὃς ὥρεσι νᾶας ἔβαλλε, 

τοῖον νέκταρ ἔπεισε κατ᾽ αὐλία ποσσὶ χορεῦσαι, 

οἷον δὴ τόκα πῶμα διεκρανάσατε Νύμφαι 
»"Ὃ΄ . ; "Σ ’ : εἰ ᾽ " σ΄ 

βωμῷ πὰρ Δάματρος ἀλῳάδος : ἃς ἐπὶ σωρῷ 
᾿ κ ἦ᾽ Ὶ ’ ’ ’ « ᾿Ὶ ’ 

αὖτις ἐγὼ πάξαιμι μέγα πτύον, ἃ δὲ γελάσσαι 

δράγματα καὶ μάκωνας ἐν ἀμφοτέραισιν ἔχοισα. 

ἸΤάνϊ. νιι. 128-157. 

ΟΟΙΧΧΊῚΙ. 

716 ΜΒιιοοίϊε ΔιίΉΡ675. 

Ταρληῖδ. Ποπαϊοαϑ. 

ΜΕΝ. ΓΚΈΕᾺΑ καὶ ποταμοὶ, θεῖον γένος, αἴ τι 

Μενάλκας 

πήποχ᾽ ὁ συρικτὰς προσφιλὲς ἀσε μέλος, 

βόσκοιτ᾽ ἐκ ψυχᾶς τὰς ἀμνίδας" ἢν δὲ ποκ᾽ ἔνθῃ 

Δάφνις ἔχων δαμάλας, μηδὲν ἔλασσον ἔχοι. 

ΔΑΦ. κρᾶναι καὶ βοτάναι, γλυκερὸν φυτὸν, αἴπερ 

ὁμοῖον 

μουσίσδει Δάφνις ταῖσιν ἀηδονίσιν, 
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τοῦτο τὸ βωκόλιον πιαίνετε" κἢν τι Μενάλκας 

τεῖδ᾽ ἀγάγῃ, χαίρων ἄφθονα πάντα νέμοι. 

ΜΕΝ. παντᾶ ἔαρ, παντᾶ δὲ νομοὶ, παντᾷ δὲ γά- 

λακτος 

οὔθατα πλήθουσιν, καὶ τὰ νέα τρέφεται, 

ἔνθ᾽ ἁ καλὰ παῖς ἐπινίσσεται" αἱ δ᾽ ἂν ἀφέρπῃ, 

χὡ ποιμὰν ξηρὸς τηνόθι χαὶ βοτάναι. 

ΔΑΦ. ἔνθ᾽ ὀϊς, ἔνθ᾽ αἶγες διδυματόκοι, ἔνθα μέλισσαι 

σμάνεα πληροῦσιν, χαὶ δρύες ὑψίτεραι, 

ἔνθ᾽ ὁ καλὸς Μίλων βαίνει ποσίν" αἱ δ᾽ ἂν ἀφέρπῃ, 

χὡ τὰς βῶς βόσκων χαὶ βόες αὐότεραι. 

ΜΈΝ, ὦ τράγε, τᾶν λευκᾶν αἰγᾶν ἄνερ, ὦ βάθος 

ὕλας 

μυρίον, ὦ σιμαὶ δεῦτ᾽ ἐφ᾽ ὕδωρ ἔριφοι" 

ἐν τήνῳ γὰρ τῆνος" ἴθ᾽ ὦ κόλε, καὶ λέγε" Μίλων, 

χὡὼ Πρωτεὺς φῶκας, καὶ θεὸς ὧν, ἔνεμε. 

ΔΑΦ, μή μοι γᾶν Πέλοπος, μή μοι χρύσεια τάλαντα 

εἴη ἔχεν, μηδὲ πρόσθε θέειν ἀνέμων" 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τῷ πέτρᾳ τᾷδ᾽ ἄσομαι ἀγκὰς ἔχων τυ, 

σύννομα μᾶλ᾽ ἐσορῶν τὰν Σικελὰν ἐς ἅλα. 

Τάγ!ὶ. σαιι. 88-56, 

ΘΌΣΣΥΓΙ: 
᾿ 

Ηγία5. 

ΥΧ ἁμῖν τὸν [Ἔρωτα μόνοις ἔτεχ᾽, ὡς ἐδοκεῦ- 

μὲς, 
τ , , 4 " "» , » 

Νικία, ᾧ τινι τοῦτο θεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο" 
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οὐχ ἁμῖν τὰ καλὰ πράτοις καλὰ φαίνεται εἶμεν, 

οἱ θνατοὶ πελόμεσθα, τὸ δ᾽ αὔριον οὐκ ἐσορῶμες" 

ἀλλὰ καὶ ᾿Αμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱὸς, 

ὃς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἤρατο παιδὸς 

τῶ χαρίεντος Ὕλα, τῶ τὰν πλοκαμῖδα φορεῦντος, 

καί νιν πάντ᾽ ἐδίδαξε, πατὴρ ὡσεὶ φίλον υἷα, 
τι " ᾽ δ ΑΥ ᾽ ,ὔ ᾽ ΝΥ » 

ὕσσα μαθὼν ἀγαθὸς καὶ ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο.--- 

Κῴχεθ᾽ Ὕλας ὁ ξανθὸς ὕδωρ ἐπιδόρπιον οἰσῶν 

αὐτῷ θ᾽ Ἡρακλῆϊ καὶ ἀστεμφεῖ Τελαμῶνι, 
ὉὁΣ32 , ᾽ 3. 6ἢ 3. ͵ ’ 

(οἱ μίαν ἀμφ᾽ ἕταροι αἰεὶ δαΐνυντο τράπεζαν,) 

χάλκεον ἄγγος ἔχων" τάχα δὲ κρώναν ἐνόησεν 

ἡμένῳ ἐν χώρῳ; περὶ δὲ θρύα πολλὰ πεφύκει, 
ἽΡ Ψ, , ’ ᾽ ᾽ ’ὔ 

κυάνεόν τε χελιδόνιον, χλωρόν τ᾽ ἀδίαντον, 

καὶ θάλλοντα σέλινα καὶ εἱλιτενὴς ἄγρωστις" 

ὕδατι δ᾽ ἐν μέσσῳ Νύμφαι χορὸν ἀρτίζοντο, 

Νύμφαι ἀκοίμητοι, δειναὶ θεαὶ ἀγροιώταις, 

Εὐνείκα καὶ Μαλὶς, ἔαρ θ᾽ ὁρόωσα Νύχεια. 

ἤτοι ὁ κοῦρος ἐπεῖχε ποτῷ πολυχανδέα κρωσσὸν 

βάψαι ἐπειγόμενος, ταὶ δ᾽ ἐν χερὶ πᾶσαι ἔφυσαν" 
΄ : » « . , . ’ 

πασάων γὰρ ἕρως ἁπαλὰς φρενας ἀμφεδόνησεν 

᾿Αργείῳ ἐπὶ παιδί" κατήριπε δ᾽ ἐς μέλαν ὕδωρ 

ἀθρόος, ὡς ὕτε πυρσὸς ἀπ᾽ οὐρανῶ ἤριπεν ἀστὴρ 

ἀθρόος ἐν πόντῳ" ναύταις δὲ τις εἶπεν ἑταίροις" 

'κουφότερ᾽, ὦ παῖδες, ποιεῖσθ᾽ ὅπλα" πλευστικὸς 

οὖρος. 

Νύμφαι μὲν σφετέροις ἐπὶ γούνασι κῶρον ἔχοισαι 

δακρυόεντ᾽, ἀγανοῖσι παρέψυχον ἐπέεσσιν" 

᾿Αμφιτρυωνιάδας δὲ ταρασσόμενος περὶ παιδὶ 
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ῴχετο, Μαιωτιστὶ λαβὼν εὐκαμπέα τόξα, 

καὶ ῥόπαλον, τό οἱ αἰὲν ἐχάνδανε δεξιτερὰ χείρ. 

τρὶς μὲν Ὕλαν ἄῦσεν, ὕσον βαθὺς ἤρυγε λαιμός" 

τρὶς δ᾽ ἄρ᾽ ὅ παῖς ὑπάκουσεν" ἀραιὰ δ᾽ ἵκετο φωνὰ 

ἐξ ὕδατος" παρεὼν δὲ μάλα σχεδὸν, εἴδετο πόρρω. 

ὡς δ᾽ ὁπόκ᾽ ἠϊγένειος ἀπόπροθι λῖς ἐσακούσας 

νεβρῶ φθεγξαμένας τὶς ἐν ὥρεσιν, ὠμοφάγος λῖς, 

ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἑτοιμοτάταν ἐπὶ δαῖτα" 

Ἡρακλέης τοιοῦτος ἐν ἀτρίπτοισιν ἀκάνθαις 

παῖδα ποθῶν δεδόνατο, πολὺν δ᾽ ἐπελάμβανε χῶρον. 

Ταμψὶϊ. χαιι. 1-9: 850-65. 

ΟΟΥΧΧΙΓΥ, 

Ῥιοίοηιῃ Ῥλιακ(οίρπι. 

ΑΙΣ. ΑΛΛΑ δ᾽ ἀνὴρ ποῖός τις ; ΘΥ. ἐλευθέρῳ 

ὕστις ἄριστος, . 
᾽ , ; ᾽ ᾿Ὶ ᾽ » ε ᾽ εὐγνώμων, φιλόμουσος, ἐρωτικὸς, εἰς ἄκρον ἁδύς" 

εἰδὼς τὸν φιλέοντα, τὸν οὐ φιλέοντ᾽ ἔτι μᾶλλον" 

πολλοῖς πολλὰ διδούς" αἰτεύμενος, οὐκ ἀνανεύων, 

οἷα χρὴ βασιλῆ᾽" αἰτεῖν δὲ δεῖ οὐκ ἐπὶ παντὶ, 

Αἰσχίνα. ὥστ᾽ εἴ τοι κατὰ δεξιὸν ὦμον ἀρέσκει 

λῶπος ἄκρον περονᾷσθαι, ἐπ᾽ ἀμφοτέροις δὲ βεβα- 

κὼς 

τολμασεῖς ἐπιόντα μένειν θρασὺν ἀσπιδιώταν, 
᾿ ΕΣ » . } Α ’ ᾿ 

ᾧ τάχος εἰς Αἴγυπτον" ἀπὸ κροτάφων πελόμεσθα 

πάντες γηραλέοι, καὶ ἐπισχερὼ ἐς γένυν ἕρπει 

λευκαίνων ὁ χρόνος. ποιεῖν τι δεῖ, ἃς γονυ χλωρόν. 

Τάψι!. χαν. 60-70. 
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σου ΧΧν. 

«Αποπιαξιιδαο 

ΓΟΡΙΓΩ. ΠΡΑΞΊΙΝΟΗ. 

ΓΟ. ΝΔΟΙ Πραξινόα: ΠΡ. Γοργοῖ φίλα, ὡς 

χρόνῳ" ἐνδοῖ. 

θαῦμ᾽ ὕτι καὶ νῦν ἦνθες. ὕρη δίφρον, Ἑὐνόα, αὐτᾷ" 

ἔμβαλε καὶ ποτίκρανον. ΓῸ. ἔχει κάλλιστα. 

ΠΡ. Καθίζευ. 

ΓΟ. Ὦ τᾶς ἀλεμάτω ψυχᾶς" μόλις ὕμμιν ἐσώθην, 

Πραξινόα, πολλῶ μὲν ὄχλω, πολλῶν δὲ τεθρίππων" 

παντᾷ κρηπῖδες, παντᾷ χλαμυδηφόροι ἄνδρες" 

ἁ δ᾽ ὁδὸς ἄτρυτος" τὺ δ᾽ ἑκαστέρω ὦ μέλ᾽ ἀποικεῖς. 

ΠΡ. ταῦθ᾽ ὁ πάραρος τῆνος ἐπ᾽ ἔσχατα γᾶς ἔλαβ᾽ 

ἐνθὼν 

ἰλεὸν, οὐκ οἴκησιν, ὕπως μὴ γείτονες ὦμες 

ἀλλάλαις, ποτ᾽ ἔριν, φθονερὸν κακὸν, αἰὲν ὅμοιος. 

ΓΟ. μὴ λέγε τὸν τεὸν ἄνδρα, φίλα, Δίνωνα τοι- 

αὔτα, 

τῶ μικκῶ παρεόντος. ὕρη, γύναι, ὡς ποθορῇ τυ. 

θώρσει, “ωπυρίων, γλυκερὸν τέκος" οὐ λέγει ἀπφύν. 

αἰσθάνεται τὸ βρέφος, ναὶ τὰν πότνιαν. καλὸς ἀπ- 

φύς. 

ΠΡ. ἀπφὺς μὰν τῆνος τὰ πρῴαν, (λέγομες δὲ 

πρῴαν θὴν 

πάντα) νίτρον καὶ φῦκος ἀπὸ σκανᾶς ἀγοράσδων 

ἦνθε φέρων ἅλας ἄμμιν, ἀνὴρ τρισκαιδεκάπαχυς. 
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ΓΟ. χὡμὸς ταῦτά γ᾽ ἔχει, φθόρος ἀργυρίω, Διο- 

κλείδας" 

ἑπταδράχμως κυνώδας; γραιᾶν ἀποτίλματα πηρᾶῶν, 

πέντε πόκως ἔλαβ᾽ ἐχθὲς, ἅπαν ῥύπον, ἔργον ἐπ᾽ 

ἔργῳ. 
ἀλλ᾽ ἴθι, τὠμπέχονον καὶ τὰν περονατρίδα λαζεῦ. 

βᾶμες τῶ βασιλῆος ἐς ἀφνειῶ Πτολεμαίω, 

θασόμεναι τὸν "Αδωνιν᾽ ἀκούω χρῆμα καλόν τι 

κοσμὴν τὰν βασίλισσαν. ΠΡ. ἐν ὀλβίω ὄλβια 

πάντα. 

ΓΟ. ὧν ἴδες, ὧν εἴπαις κέν ἰδοῖσα τὺ τῷ μὴ ἰδόντι’ 

ἕρπειν ὥρα κ᾽ εἴη" ΠΡ. ἀεργοῖς αἰὲν ἑορτά. 

Εὐνόα, αἶρε τὸ νᾶμα, καὶ ἐς μέσον, αἰνόθρυπτε, 

θὲς πάλιν" αἱ γαλέαι μαλακῶς χρῴήσδοντι καθεύδειν. 

κινεῦ δὴ, φέρε θᾶσσον ὕδωρ. ὕδατος πρότερον δεῖ" 

ἃ δὲ σμᾶμα φέρει. δὸς ὅμως. μὴ πουλὺ δ᾽, ἄπληστε. 

ἔγχει ὕδωρ" δύστανε, τί μευ τὸ χιτώνιον ἄρδεις : 

παύε᾽" ὁκοῖα θεοῖς ἐδόκει, τοιαῦτα νένιμμαι. 

ἁ κλὰξ τᾶς μεγάλας πᾷ λάρνακος ; ὧδε φέρ᾽ αὐτάν. 

ΓΟ. Πραξινόα, μάλα τοι τὸ καταπτυχὲς ἐμπε-" 

ρόναμα 

τοῦτο πρέπει. λέγε μοι, πόσσω κατέβα τοι ἀφ᾽ ἱστῶ; 

ΠΡ. μὴ μνάσῃς, Τοργοῖ: πλέον ἀργυρίω καθαρῶ 

μνᾶν 

ἢ δύο" τοῖς δ᾽ ἔργοις καὶ τὰν ψυχὰν ποτέθηκα. 
ΓΟ. ἀλλὰ κατὰ γνώμαν ἀπέβα τοι. ΠΡ. ναὶ, 

καλὸν εἶπας. 
᾽ μ“ , " τωμπέχονον φέρε μοι, καὶ τὰν θολίαν κατὰ κόσμον 
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ἀμφίθες" οὐκ ἀξῶ τυ, τέκνον' μορμὼ, δάκνει ἵππος. 

δάκρυ᾽ ὅσσ᾽ ἐθέλεις" χωλὸν δ᾽ οὐ δεῖ τυ γενέσθαι. 
« , ᾿ ᾿ »" -»" 

ἕρπωμες. Φρυγία, τὸν μικκὸν παῖσδε λαβοῖσα" 

τὰν κύν᾽ ἔσω κάλεσον" τὰν αὐλείαν ἀπόκλαξον. 

ὦ θεοὶ, ὅσσος ὄχλος" πῶς καὶ πόκα τοῦτο περᾶσαι 

χρὴ τὸ κακόν ; μύρμακες ἀνάριθμοι καὶ ἄμετροι. 

πολλά τοι, ὦ Π]τολεμαῖε, πεποίηται καλὰ ἔργα, 
᾽ ἄρ Ὰ, ᾽ ’ « ’ ᾽ ν ν" ἐξ ὦ ἐν ἀθανάτοις ὁ τεκών. οὐδεὶς κακοεργὸς 

δαλεῖται τὸν ἰόντα παρέρπων Αἰγυπτιστί: 

οἷα πρὶν ἐξ ἀπάτας κεκροταμένοι ἄνδρες ἔπαισδον 
᾽ ᾿» ε . ᾿ ᾽) ᾿, ἦ ᾿ 
ἀλλάλοις ὁμαλοὶ, κακὰ παίγνια, πάντες ἐρειοί. 
«- ΄ -" “ἢ ’ Α - 

ἁδίστα Τοργοῖ, τί γενώμεθα ; τοὶ πολεμισταὶ 
« -“ -“ » , ; 3 ἵπποι τῶ βασιλῆος. ἄνερ φίλε, μή μὲ πατήσῃς. 

ὀρθὸς ἀνέστα ὁ πυρρός" ἴδ᾽ ὡς ἄγριος. κυνοθαρσὴς 

Εὐνόα, οὐ φευξῇ ; διαχρησεῖται τὸν ἄγοντα. 

ὠνάθην μεγάλως, ὅτι μοι τὸ βρέφος μένει ἔνδον. 

ΓΟ. Θάρσει Πραξινόα’ καὶ δὴ γεγενήμεθ᾽ ὄπισθεν" 

τοὶ δ᾽ ἔβαν εἰς χώραν. ΠΡ. Καὐτὰ συναγείρομαι 
» 

ἤδη. 
ἵππον καὶ τὸν ψυχροον ὄφιν ταμάλιστα δεδοίκω 

ἐκ παιδός. σπεύδωμες" ὄχλος πολὺς ἄμμιν ἐπιρρεῖ. 
-" " ᾽ Γ , ΓΟ. ᾿Εξ αὐλᾶς ὦ μᾶτερ; ΤΡΑΥΣ. ᾿Εγὼν ὦ τέκνα. 

ΓΟ. Παρενθεῖν 

εὐμαρές: ΤῬΟ. ἐς Τροίαν πειρώμενοι ἦνθον ᾿Αχαιοί, 

καλλίστα παίδων. πείρᾳ θὴν πάντα τελεῖται. 

ΓΟ. χρησμὼς ἁ πρεσβῦτις ἀπῴχετο θεσπίξασα. 
,΄ "- ν " ΄ ᾿Ὶ ᾽ , » 

ΠΡ. πάντα γυναῖκες ἴσαντι, καὶ ὡς Ζεὺς ἀγάγεθ 

Ἥραν. 
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ΤῸ. θᾶσαι, Πραξινόα, περὶ τὰς θύρας ὕσσος ὕμι- 

λος. 

ΠΡ. θεσπέσιος. Γοργοῖ, δὸς τὰν χέρα μοι λαβὲ 

καὶ τύ, 

Εὐνόα, Ἐὐτυχίδος" πότεχ᾽ αὐτῷ, μὴ τὺ πλανηθῆς. 

πᾶσαι ἅμ᾽ εἰσένθωμες" ἀπρὶξ ἔχευ, Ἑὐνόα, ἁμῶν. 

οἴμοι δειλαία, δίχα μευ τὸ θερίστριον ἤδη 

ἔσχισται, Ἰοργοῖ. ποττῶ Διὸς, αἴτι γένοιο 

εὐδαίμων, ὦ ἴἤνθρωπε, φυλάσσεο τὠμπέχονόν μευ. 

ΞΈΝΟΣ. οὐκ ἐπ᾽ ἐμὶν μέν" ὅμως δὲ φυλάξομαι. 

ΠΡ. ἀθρόος ὄχλος" 

ὠθεῦνθ᾽ ὥσπερ ὕες. ΞῈΝ. θάρσει, γύναι" ἐν καλῷ 

εἰμές. 

ΠΡ. κεἰς ὥρας κἤῆπειτα, φίλ᾽ ἀνδρῶν, ἐν καλῷ εἴης, 

ἄμμε περιστέλλων. χρηστῶ κῴκτίρμονος ἀνδρός. 

φλίβεται Εὐνόα ἄμμιν" ἄγ᾽, ὦ δειλὰ τὺ, βιάζευ. 

κάλλιστ᾽" ἐνδοῖ πᾶσαι, ὁ τὰν νυὸν εἶπ᾽ ἀποκλάξας. 

ΓΟ. Πραξινόα, πόταγ᾽ ὧδε" τὰ ποικίλα πρᾶτον 

ἄθρησον, 

λεπτὰ καὶ ὡς χαρίεντα θεῶν περονάματα φασεῖς. ἡ 

ΠΡ. πόντι' ᾿Αθαναία" ποῖαι σφ᾽ ἐπόνασαν ἔριδοι, 

ποῖοι ζῳογράφοι τἀκριβέα γράμματ᾽ ἔγραψαν ; 

ὡς ἔτυμ᾽ ἑστάκαντι, καὶ ὡς ἔτυμ᾽ ἐνδινεῦντι. 

ἔμψυχ᾽, οὐκ ἐνυφαντά. σοφόν τοι χρῆμ᾽ ὥνθρωπος. 

αὐτὸς δ᾽ ὡς θαητὸς ἐπ᾽ ἀργυρέω κατάκειται 

κλισμῷ, πρᾶτον ἴουλον ἀπὸ κροτάφων καταβάλ- 

λων 

ὁ τριφίλητος Γλδωνις, ὅ κὴν Ἀχέροντι φιλεῖται. 
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ΕΤΕΡΟΣ ΞΕΝΝΟΣ. Παύσασθ᾽ ὦ δύστανοι, ἀνά- 

νυτα κωτίλλοισαι 

τρυγόνες" ἐκκναισεῦντι πλατειάσδοισαι ἅπαντα. 

ΓΟ. Μά, πόθεν ὥνθρωπος ; τί δὲ τίν, εἰ κωτίλαι 

εἰμές: 

πασάμενος ποτίτασσε" Συρακοσίαις ἐπιτάσσεις : 

ὡς δ᾽ εἰδῇς καὶ τοῦτο, Ἱορίνθιαι εἰμὲς ἄνωθεν, 

ὡς καὶ ὁ Βελλεροφῶν' Πελοποννασιστὶ λαλεῦμες" 

Δωρίσδεν δ᾽ ἔξεστι, δοκῶ, τοῖς Δωριέεσσι. 

ΠΡ. μὴ φυίη, Μελιτῳδες, ὃς ἁμῶν καρτερὸς εἴη, 

πλὰν ἑνός" οὐκ ἀλέγω, μή μοι κενεὰν ἀπομάξῃς. 

ΡΡ. σίγα, ἸΙραξινόα" μέλλει τὸν Αδωνιν ἀείδεν 

ἁ τᾶς ᾿Αργείας θυγάτηρ πολύϊδρις ἀοιδὸς, 

ἅτις καὶ Σπέρχιν τὸν ἰάλεμον ἀρίστευσε" 

φθεγξεῖταί τι, σάφ᾽ οἶδα, καλόν. διαθρύπτεται ἤδη. 

ΓΥΝῊ ΑΟἸΔΟΣ. δέσποιν", ἃ Γολγώς τε καὶ ᾿1δά- 

λιον ἐφίλασας, 

αἰπεινάν τ᾽ "Ἔρυκα, χρυσῷ παίσδοισ᾽ ᾿Αφροδίτα, 

οἷόν τοι τὸν Αδωνιν ἀπ᾽ ἀενάω ᾿Αχέροντος 

μηνὶ δυωδεκάτῳ μαλακαίποδες ἄγαγον ὯΩραι. 

βάρδισται μακάρων Ὧωραι φίλαι, ἀλλὰ ποθειναὶ 

ἔρχονται, πώντεσσι βροτοῖς αἰεί τι φορεῦσαι. 

Κύπρι Διωναία, τὺ μὲν ἀθανάταν ἀπὸ θνατᾶς, 

ἀνθρώπων ὡς μῦθος, ἐποίησας Βερενίκαν 

ἀμβροσίαν ἐς στῆθος ἀποστάξασα γυναικός" 

τὶν δὲ χαριζομένα, πολυώνυμε καὶ πολύναε, 

ἁ Βερενικεία θυγάτηρ, ᾿ Βλένῃ εἰκυῖα 

᾿Αρσινόα πάντεσσι καλοῖς ἀτιτάλλει "Αδωγιν" 

. 

5» Ὦ, “«ἀὔνν 
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πὰρ μέν οἱ ὥρια κεῖται, ὅσα δρυὸς ἄκρα φέροντι, 

πὰρ δ᾽ ἁπαλοὶ κἄᾶποι, πεφυλαγμένοι ἐν ταλαρίσκοις 

ἀργυρέοις, Συρίω δὲ μύρω χρύσει" ἀλάβαστρα" 

εἴδατα θ᾽ ὕσσα γυναῖκες ἐπὶ πλαθάνῳ πονέονται, 

ἄνθεα μίσγοισαι λευκῷ παντοῖα μαλεύρῳ" 

ὕσσά τ᾽ ἀπὸ γλυκερῶ μέλιτος τά τ᾽ ἐν ὑγρῷ ἐλαίῳ, 

πάντ᾽ αὐτῷ πετεεινὰ καὶ ἑρπετὰ τεῖδε πάρεστι. 

χλωραὶ δὲ σκιάδες μαλακῷ βρίθοντες ἀνήθῳ 

δέδμανθ᾽" οἱ δ᾽ ἔτι κῶροι ὑπερπωτῶνται [Ἔρωτες, 

οἷοι ἀηδονιδῆες ἀεξομενᾶν ἐπὶ δένδρων 

πωτῶνται πτερύγων πειρώμενοι ὄζον ἀπ᾽ ὄζω. 

ὦ ἔβενος, ὦ χρυσός, ὦ ἐκ λευκῶ ἐλέφαντος 

αἰετώ, οἰνοχόον Κρονίδᾳ Διὶ παῖδα φέροντες, 

πορφύρεοι δὲ τάπητες ἄνω (“ μαλακώτεροι ὕπνω᾽ 

ἁ Μίλατος ἐρεῖ, χὡ τὰν Σαμίαν καταβόσκων") 

ἔστρωται κλίνα τῷ ᾿Αδώνιδι τῷ καλῷ ἄλλα" 

τὰν μὰν Κύπρις ἔχει, τὰν δ᾽ ὁ ῥοδόπαχυς "Αδωνις. 

ὀκτωκαιδεκέτης ἢ ἐννεακαίδεχ᾽ ὁ γαμβρός. 

οὐ κεντεῖ τὸ φίλαμ᾽" ἔτι οἱ περὶ χείλεα πυρρά. 

νῦν μὰν Κύπρις ἔχοισα τὸν αὑτᾶς χαιρέτω ἄνδρα. 

ἀῶθεν δ᾽ ἄμμες νιν ἅμα δρόσῳ ἀθρόαι ἔξω 

οἰσεῦμες ποτὶ κύματ᾽ ἐπ᾽ ἀϊόνι πτύοντα" 

λύσασαι δὲ κόμαν καὶ ἐπὶ σφυρὰ κόλπον ἀνεῖσαι 

στήθεσι φαινομένοις λιγυρᾶς ἀρξεύμεθ᾽ ἀοιδᾶς. 

ἕρπεις, ὦ φίλ᾽ ΓΛδωνι, καὶ ἐνθάδε κεἰς ᾿Αχέροντα 

ἡμιθέων, ὡς φαντὶ, μονώτατος" οὔτ᾽ ᾿Αγαμέμνων 

τοῦτ᾽ ἔπαθ᾽, οὔτ᾽ Αἴας ὁ μέγας βαρυμάνιος ἥρως, 
»ν - « ’ οὔθ᾽ “Ἕκτωρ κάβας ὁ γεραίτατος εἴκατι παίδων, 
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οὐ Πατροκλῆς, οὐ Πύρρος ἀπὸ Τροίας ἐπανελθὼν, 

οὔθ᾽ οἱ ἔτι πρότεροι Λαπίθαι καὶ Δευκαλίωνες, 

οὐ Πελοπηϊαδᾶν τε καὶ ΓΑργεος ἄκρα Πελασγοί. 

ἵλαθι νῦν, φίλ᾽ ΓΑδωνι, καὶ ἐς νέωτ᾽ εὐθυμήσαις. 

καὶ νῦν ἦνθες, [Λδωνι, καὶ, ὕκκ᾽ ἀφίκῃ, φίλος ἡξεῖς. 

ΓΟ. Πραξινόα, τὸ χρῆμα σοφώτερον, ἁ θήλεια. 

ὀλβία, ὕσσα ἴσατι, πανολβία, ὡς γλυκὺ φωνεῖ. 

ὥρα ὕμως κείς οἶκον. ἀνάριστος Διοκλείδας. 

χὡνὴρ ὑξἕξος ἅπαν" πεινᾶντι δὲ μηδὲ ποτένθῃς. 

χαῖρε, [Αδων ἀγαπατὲ, καὶ ἐς χαίροντας ἀφίκευ 

Ἰάνέ(. χν. 

ΟΟΓΧΧΥ͂Ι. 

Νερίοοί 7 Ῥοοί5. 

ΤΕῚ τοῦτο Διὸς κούραις μέλει, αἰὲν ἀοιδοῖς, 
« » ᾽ ΄ « »" ᾽ -“ , ᾽ 

ὑμνεῖν ἀθανάτους, ὑμνεῖν ἀγαθῶν κλέα ἀν- 

δρῶν. 

ΜΙῶσαι μὲν θεαὶ ἐντί, θεοὺς θεαὶ ἀείδοντι" 

ἄμμες δὲ βροτοὶ οἵδε; βροτοὺς βροτοὶ ἀείδωμες. 

τίς γὰρ τῶν ὁπόσοι γλαυκὰν ναίουσιν ὑπ᾽ ἀῶ, 
ε “ , ’ « , » ἡμετέρας Χάριτας πετάσας ὑποδέξεται οἴκῳ 

ἀσπασίως, οὐδ᾽ αὖθις ἀδωρήτους ἀποπεμψεῖ ; 

αὶ δὲ σκυζόμεναι γυμνοῖς ποσὶν οἴκαδ᾽ ἴασιν, 

πολλά με τωθάσζοισαι, ὅτ᾽ ἀλιθίαν ὁδὸν ἤνθον᾽ 

ὑκνηραὶ δὲ πάλιν κενεᾶς ἐν πυθμένι χηλῶ 

ψυχροῖς ἐν γονάτεσσι κάρη μίμνοντι βαλοῖσαι, 

ἔνθ᾽ αἰεὶ σφίσιν ἕδρα, ἐπὴν ἄπρακτοι ἵκωνται. 

ΝΣ «8, 

Ψ- 
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; " “« “ ἮΝ ᾽ ; » 

τίς τῶν νῦν τοίοσδε; τίς εὖ εἰπόντα φιλασεῖ: 
᾽ ΓΝ ᾽ πὰ ν ὦ “νιν ε , οὐκ οἵδ᾽" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄνδρες ἔπ᾽ ἔργμασιν, ὡς πάρος, 

ἐσθλοῖς 

αἰνεῖσθαι σπεύδοντι" νενίκηνται δ᾽ ὑπὸ κερδέων. 
“ Δ , ; “Ὁ »ν ’ ν ᾽ »" 

πᾶς δ᾽ ὑπὸ κόλπω χεῖρας ἔχων πόθεν οἴσεται ἀθρεῖ 

ἄργυρον" οὐδέ κεν ἰὸν ἀποτρίψας τινὶ δοίη, 

ἀλλ᾽ εὐθὺς μυθεῖται: ““ἀπωτέρω, ἢ γόνυ, κνήμη" 

“ξ αὐτῷ μοί τι γένοιτο᾽ θεοὶ τιμῶσιν ἀοιδούς. 

“ἐ τίς δέ κεν ἄλλου ἀκούσαι; ἅλις πάντεσσιν “Ὅμη- 

ρος" 
“οὗτος ἀοιδῶν λῷστοο, ὃς ἐξ ἐμεῦ οἴσεται οὐδέν." 

Ζάψι!. κατ. 1-21. 

ΟΟΙΧΧΥΙΙ. 

Τλὸ ΕΊςμογηιαν 5 Π)γθαηι. 

ΠΕΝΤΑ, Διόφαντε, μόνα τὰς τέχνας ἐγείρει" 

αὐτὰ τῶ μόχθοιο διδάσκαλος" οὐδὲ γὰρ εὕδειν 

ἀνδράσιν ἐργατίναισι κακαὶ παρέχοντι μέριμναι. 

κἂν ὀλίγον νυκτός τις ἐπιψαύσῃσι, τὸν ὕπνον 

αἰφνίδιον θορυβεῦσιν ἐφιστάμεναι μελεδῶναι. 

ἰχθύος ἀγρευτῆρες ὁμῶς δύο κεῖντο γέροντες; 
, , -»Ἁ « " » ’ 

στρωσάμενοι βρύον αὖον ὑπὸ πλεκταῖς καλύβαισι, 

κεκλιμένοι τοίχῳ τῷ φυλλίνῳ" ἐγγύθι δ᾽ αὐτοῖν 

κεῖτο τὰ ταῖν χειροῖν ἀθλήματα, τοὶ καλαθίσκοι 
᾿ » » : , , 

τοὶ κάλαμοι, τἄγκιστρα, τὰ φυκιόεντα δέλητα, 
Ξε " “ Ν᾿ Ὁ , ᾿ 

ὁρμειαὶ, κύρτοι τε, καὶ ἐκ σχοίνων λαβύρινθρι, 

μήρινθοι, κῶάς τε, γέρων τ᾽ ἐπ᾽ ἐρείσμασι λέμβος, 
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, » - 

νέρθεν τᾶς κεφαλᾶς φορμὸς βραχὺς, εἵματα, πῖλοι: 

οὗτος τοῖς ἁλιεῦσιν ὁ πᾶς πόνος, οὗτος ὃ πλοῦτος. 
γ8.ι 5. ἡ δὴ» ) ᾽ ν ΄, 5 

οὐδὸς δ᾽ οὐχὶ θύραν εἶχ᾽, οὐ κύνα πάντα περισσὰ 
ΓΔ 91, Ψ ΄ ὃ « ᾿ ΄ « ΄ πάντ᾽ ἐδόκει τήνοις᾽ ἁ γὰρ πενία σφιν ἑταίρα. 

᾽ " 3 ἢ , , “ ᾿ ᾽ ᾽ ᾿ 

οὐδεὶς δ᾽ ἐν μέσσῳ γείτων, παντᾶ δὲ παρ᾽ αὐτὰν 

θλιβομένα καλύβαν τρυφερὸν προσέναχε θάλασσα. 
» ᾿ “ ι} » .“ ’ οὔπω τὸν μέσατον δρόμον ἄνυεν ἅρμα Σελάνας, 

τοὺς δ᾽ ἁλιεῖς ἤγειρε φίλος πόνος" ἐκ βλεφάρων δὲ 
μι ᾽ ’ , , »ν ᾽ Ζ' 

ὕπνον ἀπωσάμενοι σφετέραις φρεσὶν ἤρεθον ᾧδάν. 

ΑΣ. ψεύδονται, φίλε, πάντες, ὕσοι τὰς νύκτας 
» ἔφασκον 

τῶ θέρεος μινύθειν, ὕτε τἄματα μακρὰ φέρει Ζεύς" 
» 77 .ν ΄, ᾽ , ΦΨ ἤδη μυρί᾽ ἐσεῖδον ὀνείρατα, κοὐδέπω ἀώς. 

μὴ λαθόμαν ; τί τὸ χρῆμα; χρόνον δ᾽ αἱ νύκτες 

ἔχοντι. ᾿ 

ΕἼΤ. ᾿Ασφαλίων, μέμφῃ τὸ καλὸν θέρος" οὐ γὰρ 

ὁ καιρὸς 

αὐτομάτως παρέβα τὸν ἑὸν δρόμον ἀλλὰ τὸν ὕπνον 

ἁ φροντὶς κόπτοισα μακρὰν τὰν νύκτα ποιεῖ τίν. 

ΑΣ, ἄρ᾽ ἔμαθες κρίνειν ποκ᾽ ἐνύπνια ; χρηστὰ 

γὰρ εἶδον. 

οὐ σ᾽ ἐθέλω τὠμῶ φαντάσματος ἦμεν ἄμοιρον" 

ὡς καὶ τὰν ἄγραν, τὠνείρατα πάντα μερίζευ. 

ὃς γὰρ ἂν εἰκαξῇ κατὰ τὸν νόον, οὗτος ἄριστος 

ἐστὶν ὀνειροκρίτας, ὁ διδάσκαλός ἐστι παρ᾽ ᾧ νοῦς. 

ἄλλως καὶ σχολὴ ἐντί" τί γὰρ ποιεῖν ἂν ἔχοι τὶς 

κείμενος ἐν φύλλοις ποτὶ κύματι, μηδὲ καθεύδων 

ἄσμενος ἐν ῥάμνῳ; τὸ δὲ λύχνιον ἐν πρυτανείῳ" 
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φαντὶ γὰρ αἰὲν ἄγραν τόδ᾽ ἔχειν. ἘΤ'. λέγε μοί ποτε 

γυκτὸς 

ὄψιν, πάντα τεῷ δὲ λέγων μάνυσον ἑταίρῳ. 

ΑΣ. δειλινὸν ὡς κατέδαρθον ἐν εἰναλίοισι πόνοι- 

σιν, 
᾽ τ ᾿Ὶ [4 “ν} " -" ᾽ { 

(οὐκ ἣν μὰν πολύσιτος" ἐπεὶ δειπνεῦντες ἐν ὥρᾳ, 

εἰ μέμνῃ, τᾶς γαστρὸς ἐφειδόμεθ᾽") εἶδον ἐμαυτὸν 
᾽ , “-“» Ἷ ᾽ ’ 

ἐν πέτρᾳ μεμαῶτα" καθεσδόμενος δ᾽ ἐδόκευον 

ἰχθύας, ἐκ καλάμων δὲ πλάνον κατέσειον ἐδωδάν. 

καί τις τῶν τραφερῶν ὠρέξατο" (καὶ γὰρ ἐν ὕπνοις 

πᾶσα κύων ἄρκτως μαντεύεται, ἰχθύα κὴγών.) 

χὼ μὲν τὠγκίστρῳ ποτεφύετο, καὶ ῥέεν αἷμα" 

τὸν κάλαμον δ᾽ ὑπὸ τῶ κινήματος ἀγκύλον εἶχον. 

τὼ χέρε τεινόμενος περὶ κνώδαλον εὗρον ἀγῶνα, 
-“ ἄν Ὁ , ᾽ Α ᾽ , ᾿ 

πῶς κεν ἕλω μέγαν ἰχθὺν ἀφαυροτέροισι σιδάροις. 

εἶθ᾽ ὑπομιμνάσκων τῶ τρώματος, ἠρέμ᾽ ἔνυξα, 
.᾿ ; ᾽ [ ᾿ ᾽ ’ » καὶ νύξας ἐχάλαξα, καὶ οὐ φεύγοντος ἔτεινα. 

ἤνυσ᾽ ἰδὼν τὸν ἄεθλον" ἀνείλκυσα χρύσεον ἰχθὺν, 

παντὰ τοι χρυσῷ πεπυκασμένον" εἶχε δὲ δεῖμα, 

μήτι Ποσειδάωνι πέλοι πεφιλαμένος ἰχθὺς» ᾿ 
Ἅ [4 -" » , Ε ’ 

ἢ τάχα τᾶς γλαυκᾷς κειμήλιον ᾿Λμφιτρίτας. 
᾿ “ ᾽ ᾽᾿ ἢ ᾽ ᾿ ᾽ ᾽ ’ ᾽ , 

ἠρέμα δ᾽ αὐτὸν ἐγὼν ἐκ τὠγκίστρω ἀπέλυσα, 

μή ποτε τῶ στόματος τἀγκίστρια χρυσὸν ἔχοιεν. 

λέμβον μὲν πειστῆρσι κατῆγον ἐπ᾽ ἠπείροιο, 
» ᾽ ᾽ , ν « ᾿ ’ ᾿ - ὦμοσα δ᾽ οὐκέτι λοιπὸν ὑπὲρ πελάγους πόδα θεῖναι, 
:) ι » ᾽ " - "Ὁ " -" ; 

ἀλλὰ μενεῖν ἐπὶ γᾶς καὶ τῶ χρυσῶ βασιλεύσειν. 

ταῦτά με κἀξήγειρε" τὺ δ᾽, ὦ ξένε, λοιπὸν ἔρειδε 

τὰν γνώμαν" ὅρκον γὰρ ἐγὼ τὸν ἐπώμοσα ταρβῶ. 

᾿ τ 
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ΕΤ. καὶ σύ γε μὴ τρέσσῃς" οὐκ ὦμοσας" οὐδὲ γὰρ 

ἰχθὺν 

χρύσεον ὡς ἴδες εὗρες" ἴσαι δὲ ψεύδεσιν ὄψεις. 

εἰ δ᾽ ὕπαρ, οὐ κνώσσων τὺ τὰ χωρία ταῦτα ματεύ- 

σεις, 

ἐλπὶς τῶν ὕπνων" ζάτει τὸν σάρκινον ἰχθὺν, 

μὴ σὺ θάνῃς λιμῷ, καίτοι χρυσοῖσιν ὀνείροις. 

]άγὶϊ]. κπτ. 

ΟΟΙΧΧΥΤΠ. 

Αἰοϊάος ἐλιι5 ᾿ϊδ γαθα θοραΉ. 

ΡΑΚΛΕΈΑ δεκάμηνον ἐόντα ποχ᾽ ἁ Μιδεᾶτις 

᾿Αλκμήνα καὶ νυκτὶ νεώτερον ᾿Ιφικλῆα, 
᾽ , , ΠΣ 4 ΄ 

ἀμφοτέρους λούσασα καὶ ἐμπλήσασα γάλακτος, 

χαλκείαν κατέθηκεν ἐς ἀσπίδα, τὰν Πτερελάου 

᾿Αμφιτρύων καλὸν ὅπλον ἀπεσκύλευσε πεσόντος. 

ἁπτομένα δὲ γυνὰ κεφαλᾶς μυθήσατο παίδων" 
. χω ᾿ ’ ᾿ Βιϑ , «“ εὕδετ᾽, ἐμὰ βρέφεα, γλυκερὸν καὶ ἐγέρσιμον ὕπνον, 

εὕδετ᾽, ἐμὰ ψυχὰ, δύ᾽ ἀδελφεὼ, εὔσοα τέκνα, 

ὄλβιοι εὐνάζοισϑθε, καὶ ὄλβιοι ἀῶ ἵκοισθε. 

ὡς φαμένα δίνασε σάκος μέγα᾽ τοὺς δ᾽ ἔλαβ᾽ ὕπ- 

γος. 

ἅμος δὲ στρέφεται μεσονύκτιον ἐς δύσιν ἄρκτος 

Ὠρίωνα κατ᾽ αὐτὸν, ὃ δ᾽ ἀμφαίνει μέγαν ὦμον" 
" Ὁ ᾽ , , ΄ “ «“ 

τᾶμος ἄρ᾽ αἰνὰ πέλωρα δύω πολυμήχανος Ἥρη, 

κυανέαις φρίσσοντας ὑπὸ σπείραισι δράκοντας, 

ὦρσεν ἐπὶ πλατὺν οὐδὸν, ὅθι σταθμὰ κοῖλα θυράων 



ΤΗΕΟΟΚΙ͂Τυϑδ. 307 

τὼ δ᾽ ἐξειλυσθέντες ἐπὶ χθονὶ γαστέρας ἄμφω 

αἱμοβόρους ἐκύλιον" ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν δὲ κακὸν πῦρ 

ἐρχομένοις λάμπεσκε, βαρὺν δ᾽ ἐξέπτυον ἰόν. 

ἀλλ’ ὅτε δὴ παίδων λιχμώμενοι ἐγγύθεν ἦλθον, 

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἐξέγροντο (Διὸς νοέοντος ἅπαντα) 

᾿Αλκμήνας φίλα τέκνα" φάος δ᾽ ἀνὰ οἶκον ἐτύχθη. 

ἤτοι ὅγ᾽ εὐθὺς ἄῦσεν, ὅπως κακὰ θηρί᾽ ἀνέγνω 

κοίλου ὑπὲρ σάκεος, καὶ ἀναιδέας εἶδεν ὀδόντας, 

᾿Ιφικλέης" οὔλαν δὲ ποσὶν διελάκτισε χλαῖναν 

φευγέμεν ὁρμαίνων" ὁ δ᾽ ἐναντίος εἴχετο χερσὶν 

Ἡρακλέης, ἄμφω δὲ βαρεῖ ἐνεδήσατο δεσμῷ 

δραξάμενος φάρυγος, τόθι φάρμακα λυγρὰ τέτυκται 

οὐλομένοις ὀφίεσσι, τὰ καὶ θεοὶ ἐχθαίροντι. 

τὼ δ᾽ αὖτε σπείρῃσιν ἑλισσέσθην περὶ παῖδα 

ὀψίγονον, γαλαθηνὸν, ὑπὸ τροφῷ αἰὲν ἄδακρυν" 

ἂψ δὲ πάλιν διέλυον, ἐπεὶ μογέοιεν ἀκάνθας, 

δεσμοῦ ἀναγκαίου πειρώμενοι ἔκλυσιν εὑρεῖν.---- 

Ἤτοι ἄρ᾽ ὡς εἴδοντ᾽ ἐπιτίτθιον Ἡρακλῆα 

θῆρε δύω χείρεσσιν ἀπρὶξ ἁπαλαῖσιν ἔχοντα, 

συμπλήγδην ἰάχησαν᾽ ὃ δ᾽ ἐς πατέρ᾽ ᾿Αμφιτρύωνα 

ἑρπετὰ δεικανάασκεν, ἐπάλλετο δ᾽ ὑψόθι χαίρων 

κωροσύνᾳ, γελάσας δὲ πάρος κατέθηκε ποδοῖιν 

πατρὸς ἑοῦ θανάτῳ. κεκαρωμένα δεινὰ πέλωρα. 

᾿Αλκμήνα μὲν ἔπειτα ποτὶ σφέτερον λάβε κόλπον 

ξηρὸν ὑπαὶ δείους ἀκράχολον ᾿Ιφικλῆα" 

᾿Αμφιτρύων δὲ τὸν ἄλλον ὑπ’ ἀμνείαν θέτο χλαῖναν 

παῖδα" πάλιν δ᾽ ἐς λέκτρον ἰὼν ἐμνάσατο κοίτω. 

Ἰάψὶ!. Χχτν. 1-28 : 538-62. 
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ΟΟΥΧΧΙΧ. 

71Π6 71) 1δία. 

ΛΑΥΚΑΣ, ὦ φιλέριθ᾽ ἀλακάτα, δῶρον ᾿Αθα- 

νάας 

γυναιξὶν, νόος οἰκωφελίας αἷσιν ἐπάβολος, 

θαρσεῦσ᾽ ἄμμιν ὑμάρτη πόλιν ἐς Νείλεω ἀγλαὰν, 

ὕὅππα Κύπριδος ἱρὸν καλάμω χλωρὸν ὑπ᾽ ἀπαλῶ. 

τυῖδε γὰρ πλόον εὐάνεμον αἰτήμεθα πὰρ Διὸς, 

ὕππως ξεῖνον ἐμὸν τέρψομ᾽ ἰδὼν κἀντιφιλήσομαι 

Νικίαν, Χαρίτων ἱμεροφώνων ἱερὸν φυτὸν, 
κ᾿ εἶ Α .} ’ , 

καὶ σὲ τὰν ἐλέφαντος πολυμόχθω γεγενημέναν 

δῶρον Νικιάας εἰς ἀλόχω χέρρας ὀπάσσομεν" 
᾿ " . ᾿ » 3.5 , ᾽ ." ’ 

σὺν τᾷ πολλὰ μὲν ἔργ᾽ ἐκτελέσεις ἀνδρεΐοις πέπλοις, 

πολλὰ δ᾽ οἷα γυναῖκες φορέοισ᾽ ὑδάτινα βράκη. 

δὶς γὰρ ματέρες ἀρνῶν μαλακοὶς ἐν βοτάνᾳ πόκοις 
΄ μ᾿ ᾽ ᾿ ΄ 5 ὦ 3 γε. ᾿ 

πέξαιντ᾽ αὐτοετεὶ, Θευγενίδος γ᾽ ἕννεκ᾽ ἐὐσφύρω" 

οὕτως ἀνυσιεργὸς" φιλέει δ᾽ ὅσσα σαύφρονες. 

οὐ γὰρ εἰς ἀκίρας οὐδ᾽ ἐς ἀέργω κεν ἐβολλόμαν 

ὀππάσαι σὲ δόμοις, ἁμετέρας ἔσσαν ἀπὸ χθονός. 
Α ’ὔ « ΠῚ « 9 ᾿ἢ ᾿ 4 ’ὔ ἈῚ 

καὶ γάρ σοι πατρὶς, ἃν ὡξ ᾿Βφύρας κτίσσε ποτ᾽ ᾿Αρ- 

χίας, 
γνάσω Τρινακρίας μυελὸν, ἀνδρῶν δοκίμων πόλιν. 

νῦν μὰν οἶκον ἔχοισ᾽ ἀνέρος, ὃς πόλλ᾽ ἐδάη σοφὰ 
᾽ ΄ ᾿ ΄, ᾿ ᾽ ᾿ 

ἀνθρώποισι νόσοις φάρμακα λυγραὶς ἀπαλαλκέμεν, 
νὰ ᾿ ΄ ᾽ ᾿ 9 , 

οἰκήσεις κατὰ Μίλλατον ἐραννὰν μετ᾽ ᾿Ιαόνων, 

ὡς εὐαλάκατος Θευγενὶς ἐν δαμότισιν πέλῃ, 
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καί οἱ μνᾶστιν ἀεὶ τῶ φιλαοιδῶ παρέχῃς ξένω. 

κεῖνο γάρ τις ἐρεῖ τῳ ποτιδών σ᾽" ἦ μεγάλα χάρις 

δώρῳ σὺν ὀλίγῳ" πάντα δὲ τιμᾶντα τὰ πὰρ φίλω. 

Ιάμ]]. ἈΧΎτπι. 

ἘΕΡΙΑΝΑΜΒ. 

ΟΟΙΧΧΧ. 

Α ῥόδα τὰ δροσόεντα, καὶ ἁ κατάπυκνος ἐκείνα 

ἕρπυλλος κεῖται ταῖς ᾿ΒἙλικωνιάσιν" 

ταὶ δὲ μελάμφυλλοι δάφναι τὶν, Πύθιε Παιὰν, 

Δελφὶς ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλάϊσεν. 

βωμὸν δ᾽ αἱμάξει κεραὸς τράγος, οὗτος ὁ μαλλὸς, 

τερμίνθου τρώγων ἔσχατον ἀκρέμονα. 

Ερίϊρ. τ. 

ΟΟΙΧΧΧΙ. 

Λ ΗΣ ποτὶ τῶν Μοισᾶν διδύμοις αὐλοῖσιν ἀεῖ- 

σαι 

ἁδὺ τί μοι: κὐγὼὰ (δ᾽ ἀειρά τί μοι; κὐἠγὼ πακτίδ᾽ ἀειράμενος 

ἀρξεῦμαί τι κρέκειν" ὁ δὲ βωκόλος ἐγγύθεν ἀσεῖ 

Δάφνις, καροδέτῳ πνεύματι μελπόμενος. 

ἐγγὺς δὲ στάντες λασιαύχενος ἐγγύθεν ἄντρου 

Πᾶνα τὸν αἰγιβάταν ὀρφανίσωμες ὕπνου. 

Ἐριῖρ.ν. 
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ΟΟΙΧΧΧΙΙ. 

Ω ΔΕΙΛΑΤΙΕ τὺ Θύρσι, τί τοι πλέον, εἰ κατα- 

ταξεῖς 

δάκρυσι διγλήνως ὦπας ὀδυρόμενος ; 

οἴχεται ἁ χίμαρος, τὸ καλὸν τέκος, οἴχετ᾽ ἐς “Αιδαν 
᾿ 3 » ᾽ ΄, ; 

τραχὺς γὰρ χαλαῖς ἀμφεπίαξε λύκος. 

αἱ δὲ κύνες κλαγγεῦντι" τί τοι πλέον, ἁνίκα τήνας 
᾽ , γ οἷ “ 2} ΟΣ, ’ ὀστέον, οὐδὲ τέφρα λείπετ᾽ ἀποιχομένας; 

Τρὶρ. νι. 

ΘΟΙΧΧΧΠΗΙΙ. 

ΜΟΥΣΟΠΟΙ͂ΟΣ ἐνθάδ᾽ Ἱππώναξ κεῖται. 

εἰ μὲν πονηρὸς, μὴ ποτέρχευ τῷ τύμβῳ 

εἰ δ᾽ ἐσσὶ κρήγυός τε καὶ παρὰ χρηστῶν, 

θαρσέων καθίζευ, κἢν θέλῃς, ἀπόβριξον. 

ε Ἐρϊῖρ. Χπι. 

ΒΙΟΝ. 

ΟΟΙΧΧΧΙΓΥ. 

Ἐ͵ος απ ἐμ Τοιυΐογ'. 

ΞΙ ΕΥ̓ΤΑΣ ἔτι κῶρος ἐν ἄλσεϊ δενδράεντι 
» , , « ; » 

ὄρνεα θηρεύων τὸν ὑπόπτερον εἶδεν “ἔρωτα 

ἑσδόμενον πύξοιο ποτὶ κλάδον" ὡς δ᾽ ἐνόησε. 
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χαίρων ὥνεκα δὴ μέγα φαίνετο ὄρνεον αὐτῷ, 
, », “ ᾿ ; ΕΞ ΝΤ' , ’ 

τὼς καλάμως ἅμα πάντας ἐπ᾽ ἀλλάλοισι συνάπτων 
-" " -» " » ’ ᾽ ’ 

τῷ καὶ τᾷ τὸν "Ἔρωτα μετάλμενον ἀμφεδόκευε. 
« »"» ᾽ ’ « « , ᾿ " 3 Γ᾿ 

χὡ παῖς ἀσχαλάων, ὅκα οἱ τέλος οὐδὲν ἀπάντη, 
, ᾿ «-,ὔ ᾽ ᾽ “ ’ “ ΓΙ 

τὼς καλάμως ῥίψας ποτ᾽ ἀροτρέα πρέσβυν ἵκανεν, 

ὕς νιν τᾶνδε τέχναν ἐδιδάξατο, καὶ λέγεν αὐτῷ, 

καί οἱ δεῖξεν "Ἔρωτα καθήμενον. αὐτὰρ ὁ πρέσβυς 

μειδιάων κίνησε κάρη καὶ ἀμείβετο παῖδα" 

“ἐ φείδεο τᾶς θήρας, μηδ᾽ ἐς τόδ᾽ ἔτ᾽ ὄρνεον ἔρχευ. 
- , ’ ᾽ δ Ἂς »ν ᾽ " 

φεῦγε μακράν. κακόν ἐστι τὸ θηρίον. ὄλβιος ἐσσῇ, 
᾽ὕ ; ᾿ εν Ἅ ᾽ ᾿ 4 , » 

εἰσόκε μή μιν ἕλῃς" ἢν δ᾽ ἀνέρος ἐς μέτρον ἔλθῳς, 
ΑἹ, ε “ ᾿ , ᾽ , ᾽ ᾿Ὶ ᾽ ᾽ ε -" 

οὗτος ὃ νῦν φεύγων καὶ ἀπάλμενος αὐτὸς ἀφ᾽ αὑτῶ 

ἐλθὼν ἐξαπίνας κεφαλὰν ἔπι σεῖο καθιξεῖ.᾽» 

ΜΟΒΟΗΌΝ. 

ΟΟΥΧΧΧΥ. 

Τλὸ Πἰμπαισαῃ 705. : 

Α ΚΥΠΡῚΣ τὸν Ἔρωτα τὸν υἱέα μακρὸν ἐβώ- 

στρει". 

ὕστις ἐνὶ τριόδοισι πλανώμενον εἶδεν "Ερωτα---- 

δραπετίδας ἐμός ἐστιν---ὁ μανύσας γέρας ἑξεῖς 

μισθόν τοι, τὸ φίλημα τὸ Κύπριδος" ἣν δ᾽ ἀγάγῃς 

γι», 

οὐ γυμνὸν τὸ φίλημα, τὶ δ᾽ ὦ ἕένε καὶ πλέον ἑξεῖς. 
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ἔστι δ᾽ ὁ παῖς περίσαμος" ἐν εἴκοσι πᾶσι μαθησῇ. 

χρῶτα μὲν οὐ λευκὸς, πυρὶ δ᾽ εἴκελος" ὄμματα δ᾽ 

αὐτῷ 

δριμύλα καὶ φλογόεντα" κακαὶ φρένες, ἁδὺ λάλημα" 

οὐ γὰρ ἴσον νοξει καὶ φθέγγεται" ὡς μέλι φωνὰ, 

ἐν δὲ χολὰ νόος ἐστὶν ἀνάμερος᾽ ἠπεροπευτὰς, 

οὐδὲν ἀλαθεύων, δόλιον βρέφος, ἄγρια παίσδων. 

εὐπλόκαμον τὸ κάρανον, ἔχει δ᾽ ἰταμὸν τὸ μέτωπον. 

μικκύλα μὲν τήνῳ τὰ χερύδρια, μακρὰ δὲ βάλλει, 

. βάλλει κείς ᾿Αχέροντα καὶ εἰς ᾿Αἴδεω βασιλῇα. 

γυμνὺς ὕλος τό γε σῶμα, νόος δὲ οἱ εὖ πεπύκασται. 

καὶ πτερόεις ὡς ὄρνις ἐφίπταται ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ, 
᾽ , ᾽ " »- » Ἁ ’ὔ Α Ψ». 

ἀνέρας ἠδὲ γυναῖκας, ἐπὶ σπλάγχνοις δὲ κάθηται. 

τόξον ἔχει μάλα βαιὸν, ὑπὲρ τόξω δὲ βέλεμνον, 

τυτθὸν μὲν τὸ βέλεμνον, ἐς αἰθέρα δ᾽ ἄχρι φορεῖται. 
" , " -" “ » ᾽ 4 ᾿ 

καὶ χρύσεον περὶ νῶτα φαρέτριον, ἔνδοθι δ᾽ ἐντὶ 

τοὶ πικροὶ κάλαμοι, τοῖς πολλάκι κἄμμε τιτρώσκει. 
, " » - Μ Ὶ " ς ιν Ν 7 Ὁ 

πάντα μὲν ἄγρια ταῦτα' πολὺ πλέον ἃ δ᾽ ἀεὶ αὐτῷ 

βαιὰ λαμπὰς ἐοῖσα τὸν Λλιον αὐτὸν ἀναίθει. 
» .« -“ ’ » ». ᾿ ἤν τις ἕλῃ τῆνον, δήσας ἄγε μηδ᾽ ἐλεήσῃς. 

κἢν ποτίδῃς κλαίοντα, φυλάσσεο μή σε πλανήσῃ. 

κἣν γελάῃ, τύ νιν ἕλκε. καὶ ἣν ἐθέλῃ σε φιλῆσαι, 
ἂν Ἁ οἷ , .1 ᾿᾿ ΓᾺ ᾽ ’ φεῦγε" κακὸν τὸ φίλημα, τὰ χείλεα φάρμακον ἐντί. 

ἣν δὲ λέγῃ “λάβε ταῦτα, χαρίζομαι ὕσσά μοι ὅπλα," 
, , , ’ » Ἢ 5 , " ’ , μὴ τὺ θίγῃς πλάώνα δῶρα" τὰ γὰρ πυρὶ πάντα βέ- 

βαπται. 
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ΟΟΙΧΧΧΥ͂Ι. 

Εἰτρορα. 

1 δ᾽ ἐπεὶ οὖν λειμῶνας ἐς ἀνθεμόεντας ἵκανον, 

ἄλλη ἐπ᾽ ἀλλοίοισι τότ᾽ ἄνθεσι θυμὸν ἔτερπον 

τῶν ἡ μὲν νάρκισσον ἐύΐπνοον, ἡ δ᾽ ὑάκινθον, 

ἡ δ᾽ ἴον, ἡ δ᾽ ἕρπυλλον ἀπαίνυτο" πολλὰ δ᾽ ἔραζε 

λειμώνων ἐαροτρεφέων θάλε᾽ ἔσκε πέτηλα" 

αἱ δ᾽ αὗτε ἕανθοῖο κρόκου θυόεσσαν ἐθείραν 

δρέπτον ἐριδμαίνουσαι" ἀτὰρ μέσσῃσιν ἄνασσα, 

ἀγλαΐην πυρσοῖο ῥόδου χείρεσσι λέγουσα, 

οἷά περ ἐν Χαρίτεσσι διέπρεπεν ᾿Αφρογένεια. 

οὐ μὴν δηρὸν ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄνθεσι θυμὸν ἰαίνειν, 

οὐδ᾽ ἄρα παρθενίην μίτρην ἄχραντον ἔρυσθαι. 

ἡ γὰρ δὴ Κρονίδης, ὥς μιν φράσαθ᾽, ὡς ἐόλητο 

θυμὸν, ἀνωΐστοισιν ὑποδμηθεὶς βελέεσσι 

Κύπριδος, ἣ μούνη δύναται καὶ Ζῆνα δαμάσσαι.---- 

Ὃς φαμένη νώτοισιν ἐφίζανε μειδιόωσα, 

αἱ δ᾽ ἄλλαι μέλλεσκον. ἄφαρ δ᾽ ἀνεπήλατο ταῦρος, 

ἣν θέλεν ἁρπάξας" ὠκὺς δ᾽ ἐπὶ πόντον ἵκανεν. 

ἣ δὲ μεταστρεφθεῖσα φίλας καλέεσκεν ἑταίρας 

χεῖρας ὀρεγνυμένη, ταὶ δ᾽ οὐκ ἐδύναντο κιχάνειν. 

ἀγάων δ᾽ ἐπιβὰς πρόσσω θέεν ἠῦτε δελφὶς, 

χηλαῖς ἀβρεκτοῖσιν ἐπ᾽ εὐρέα κύματα βαίνων. 

ἣ δὲ τότ᾽ ἐρχομένοιο γαληνιάασκε θάλασσα, 

κήτεα δ᾽ ἀμφὶς ἄταλλε Διὸς προπάροιθε ποδοῖιν, 

γηθόσυνος δ᾽ ὑπὲρ οἶδμα κυβίστεε βυσσόθε δελφίς. 
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Νηρεΐδες δ᾽ ἀνέδυσαν ὑπὲξ ἁλὸς, αἱ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 

κητείοις νώτοισιν ἐφήμεναι ἐστιχόωντο. 

καὶ δ᾽ αὐτὸς βαρύδουπος ὑπεὶρ ἅλα ᾿Εννοσίγαιος 

κῦμα κατιθύνων ἁλίης ἡγεῖτο κελεύθου 

αὐτοκασιγνήτῳ" τοὶ δ᾽ ἀμφί μιν ἠγερέθοντο 

Τρίτωνες, πόντοιο βαρύθροοι αὐλητῆρες, 

κόχλοισιν ταναοῖς γάμιον μέλος ἠπύοντες. 

ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἐφεζομένη Ζηνὸς βοέοις ἐπὶ νώτοις 

τῇ μὲν ἔχεν ταύρου δολιχὸν κέρας, ἐν χερὶ δ᾽ ἄλλῃ 

εἴρυε πορφυρέην στολμοῦ πτύχα, ὄφρά κε μή μιν 

δεύοι ἐφελκόμενον πολιῆς ἁλὸς ἄσπετον ὕδωρ. 

κολπώθη δ᾽ ἀνέμοισι πέπλος βαθὺς Ἑὐρωπείης, 

ἱστίον οἷά τε νηὸς, ἐλαφρίζεσκε δὲ κούρην. 

]Τάμ{. τι. 065-76: 104-120. 

ΟΟΙΧΧΧΥΙΣ. 

Ογοηῖι ἔδι6 “ 7, απιοηΐ Κ0Υ ΒιοΉ.᾽" 

ΡῬΧΈΤΕ Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι. 

κλαίει καὶ Γαλάτεια τὸ σὸν μέλος, ἵν ποκ᾽ 

ἔτερπες, 
« ’ " - φ 5...» θ ; 

ἑσδομέναν παρὰ σεῖο παρ᾽ ἀϊόνεσσι θαλάσσας. 

οὐ γὰρ ἴσον Κύκλωπι μελίσδεο" τὸν μὲν ἔφευγεν 

ἁ καλὰ Ταλάτεια" σὲ δ᾽ ἅδιον ἔβλεπεν ἅλμας, 
4 ΄«Ψ' , " , ᾿ , 

καὶ νῦν λασαμένα τῶ κύματος ἐν ψαμάθοισι 

ἕσδετ᾽ ἐρημαίαισι, βόος δ᾽ ἔτι σεῖο νομεύει. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι. 

πάντα τοι, ὦ ϑώτα, ξυγκάτθανε δῶρα τὰ Μοισᾶν, 
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καὶ στυγνοι περὶ σᾶμα τεὸν κλαίουσιν Ἔρωτες. 

ἁ Κύπρις φιλέει σε πολὺ πλέον, ἢ τὸ φίλαμα 

τὸ πρώαν τὸν "Αδωνιν ἀποθνάσκοντα φίλασε. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι. 

τοῦτό τοι, ὦ ποταμῶν λιγυρώτατε, δεύτερον ἄλγος, 

τοῦτο, Μέλη, νέον ἄλγος: ἀπώλετο πράν τοι Ὅμη- 

ρος, 
τῆνο τὸ Καλλιόπας γλυκερὸν στόμα, καί σε λέγοντι 

μύρεσθαι καλὸν υἷα πολυκλαύστοισι ῥεέθροις, 

πᾶσαν δ᾽ ἔπλησας φωνᾶς ἵλα' νῦν πάλιν ἄλλον 

υἱέα δακρύεις, καινῷ δ᾽ ἐπὶ πένθεϊ τάκῃ. 

ἀμφότεροι παγαῖς πεφιλαμένοι" ὃς μὲν ἔπινε 

Παγασίδος κράνας, ὁ δ᾽ ἔχεν πόμα τᾶς ᾿Αρεθοίσας. 

χὡὼ μὲν Τυνδαρέοιο καλὰν ἄεισε θύγατρα, 

καὶ Θέτιδος μέγαν υἷα, καὶ ᾿Ατρείδαν Μενέλαον" 

κεῖνος δ᾽ οὐ πολέμως, οὐ δάκρυα, Πᾶνα δ᾽ ἔμελπε, 

καὶ βώτας ἐλίγαινε, καὶ ἀείδων ἐνόμευε, 

καὶ σύριγγας ἔτευχε, καὶ ἁδέα πόρτιν ἄμελγε.---- 

Αρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος, ἄρχετε Μοῖσαι. 

αἷ, αἵ, ταὶ μαλάχαι μὲν ἐπὰν κατὰ κᾶπον ὄλωνται, 

ἢ τὰ χλωρὰ σέλινα, τό τ᾽ εὐθαλὲς οὖλον ἄνηθον, 

ὕστερον αὖ ζώοντι καὶ εἰς ἔτος ἄλλο φύοντι: 

ἄμμες δ᾽, οἱ μεγάλοι καὶ καρτεροὶ ἢ σοφοὶ ἄνδρες, 

ὁππότε πρᾶτα θάνωμες, ἀνάκοοι ἐν χθονὶ κοίλᾳ 

εὕδομες εὖ μάλα μακρὸν ἀτέρμονα νήγρετον ὕπνον. 

καὶ σὺ μὲν ἐν σιγᾷ πεπυκασμένος ἔσσεαι ἐν γᾷ. 

Τάγιϊ, τἀτι. 658-88 ; 99-106. 
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ΟΟΙΧΧΧΥΠΠ.: 

{|,.6 (ὐοηίγαοί. 

ὦ Ὀχὰ ἅλα τὰν γλαυκὰν ὕταν ὥνεμος ἀτρέμα 

βάλλῃ, 

τὰν φρένα τὰν δειλὰν ἐρεθίζομαι, οὐδ᾽ ἔτι μοι γᾶ 

ἐντὶ φίλα, ποτάγει δὲ πολὺ πλέον ἄμμε γαλάνα. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἀχήσῃ πολιὸς βυθὸς, ἁ δὲ θάλασσα 

κυρτὸν ἐπαφρίζῃ, τὰ δὲ κύματα μακρὰ μεμήνῃ, 

ἐς χθόνα παπταίνω καὶ δένδρεα, τὰν δ᾽ ἅλα φεύγω" 
“ , ᾽ ᾿ ᾽ « » « 

γᾶ δέ μοι ἀσπαστὰ, χ᾽ ἁ δάσκιος εὔαδεν ὕλα, 
» ᾿ Ἄ ’ Α .“ ε ’ὔ » 

ἔνθα καὶ, ἢν πνεύσῃ πολὺς ὥνεμος, ἁ πίτυς ἄδει. 
τ λ ε . ’ ΄ - ’ « - 
ἡ κακὸν ὁ γριπεὺς ζώει βίον, ᾧ δόμος ἁ ναῦς, 

καὶ πόνος ἐστὶ θάλασσα, καὶ ἰχθὺς ἁ πλάνος ἄγρα. 

αὐτὰρ ἐμοὶ γλυκὺς ὕπνος ὑπὸ πλατάνῳ βαθυφύλλῳ, 
4 " , ᾿ ᾽ ἐ μ᾿ .} ἥ 

καὶ παγᾶς φιλέοιμι τὸν ἐγγύθεν ἄχον ἀκούειν, 

ἃ τέρπει ψοφέοισα τὸν ἄγριον, οὐχὶ ταράσσει. 

ΟΟΙΧΧΧΙΧ, 

το {μγηοα Γ οι] ηιαΉι. 

τὰ αΝεν θεὶς καὶ τόξα, βοηλάτιν εἵλετο 

ῥάβδον 

οὖλος [Ἔρως, πήρην δ᾽ εἶχε κατωμαδίην" 

καὶ ζεύξας ταλαεργὸν ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα ταύρων, 

ἔσπειρεν Δηοῦς αὔλακα πυροφόρον. 

-- 

“πῶ. δ΄. ὦ ὦ δἰ νυ“, δα. “πὰ μοι δδινδοον.. 
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εἶπε δ᾽ ἄνω βλέψας αὐτῷ Διΐ' Πλῆσον ἀρούρας, 

μή σε τὸν Ἑὐρώπης βοῦν ὑπ᾽ ἄροτρα βάλω. 

ΟΑΙΠΜΆΑΟΘΗΌΞΚ. 

σΟχΟ. 

Τοῦ ἐδ “ Πιαυαογιηι Ῥαϊίααῖε." 

ΣΣΑΙ λωτροχόοι τᾶς Παλλάδος, ἔξιτε πᾶσαι, 

ἔξιτε. τᾶν ἵππων ἄρτι φρυασσομενῶν 

τᾶν ἱερᾶν ἐσάκουσα, καὶ ἁ θεὸς εὔτυκος ἕρπει' 

σοῦσθέ νυν ὦ ἕανθαὶ σοῦσθε Πελασγιάδες. 
» ΞΙΑ͂ “ ’ ᾽ , ᾿ 

οὔ ποκ᾽ ᾿Αθαναία μεγάλως ἀπενίψατο πάχεις, 
, ; ε “Ὁ ᾽ , ’ 

πρὶν κόνιν ἱἹππειᾶν ἐξελάσαι λαγόνων" 

οὐδ᾽ ὅκα δὴ λύθρῳ πεπαλαγμένα πάντα φέροισα 

τεύχεα τῶν ἀδίκων ἡνθ᾽ ἀπὸ γαγενέων. 
᾽ .1 , , « Φ ΨᾺ ᾽ ; " 

ἀλλὰ πολὺ πράτιστον ὑφ᾽ ἅρματος αὐχένας ἵππων 

λυσαμένα παγαῖς ἔκλυσεν ὠκεανῶ ἢ 

ἱδρῶ καὶ ῥαθάμιγγας" ἐφοίβασεν δὲ παγέντα 
, ’ ᾽ ν ᾽ . [ πάντα χαλινοφάγων ἀφρὸν ἀπὸ στομάτων. 

ὦ ἴτ᾽ ᾿Αχαιιάδες" καὶ μὴ μύρα μηδ᾽ ἀλαβάστρως, 
, »»ὔ ’ « ᾽ ᾽ ξ ΓῚ 

(συρίγγων ἀίω φθόγγον ὑπ᾽ ἀξονίων) 

μὴ μύρα λωτροχόοι τῷ Παλλάδι μηδ᾽ ἀλαβάστρως 

(οὐ γὰρ ᾿Αθαναία χρίματα μικτὰ φιλεῖ) 

οἴσετε, μηδὲ κάτοπτρον ἀεὶ καλὸν ὄμμα τὸ τήνας. 

οὐδ᾽ ὅκα τὰν Ἴδᾳ Φρὺξ ἐδίκαξεν ἔριν, 
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οὔτ᾽ ἐς ὀρείχαλκον μεγάλα θεὸς οὔτε Σιμοῦντος 

ἔβλεψεν δίναν ἐς διαφαινομέναν" 

οὐδ᾽ Ἥρα’ Κύπρις δὲ διαυγέα χαλκὸν ἑλοῖσα 

πολλάκι τὰν αὐτὰν δὶς μετέθηκε κόμαν. 
- Ἂ ω μ᾿ μ ᾿ 

ἔξιθ᾽ ᾿Αθαναία περσέπτολι χρυσεοπήληξ, 

ἵππων καὶ σακέων ἁδομένα πατάγῳ. 

σάμερον ὑδροφόροι μὴ βάπτετε (σάμερον Ἄργος 

πίνει ἀπὸ κρανᾶν) μὴ δ᾽ ἀπὸ τῶ ποταμῶ. 

σάμερον αἱ δῶλαι τὰς κάλπιας ἢ ̓ ς Φυσάδειαν 
ἈΠ ὍΣΣ γ᾽ , ᾽ " »“ ἢ ἐς ᾿Αμυμώναν οἴσετε τὰν Δαναῶ. 
, ᾿ ᾿Ὶ “« ΔΩΨ .“ ΄ καὶ γὰρ δὴ χρυσῷ τε καὶ ἄνθεσιν ὕδατα μίξας 

ἡ ξεῖ φορβαίων Ἴναχος ἐξ ὀρέων, 

τἀθάνᾳ τὸ λοετρὸν ἄγων καλόν. ἀλλὰ Πελασγὲ 

φράζεο μὴ οὐκ ἐθέλων τὰν βασίλειαν ἴδῃς. 

ὅς κεν ἴδῃ γυμνὰν τὰν Παλλάδα τὰν πολιοῦχον, 

τώργος ἐσοψεῖται τοῦτο πανυστάτιον. 

πότνι᾽ ᾿Αθαναία, σὺ μὲν ἔξιθι. μέσφα δ᾽ ἐγώ τι 

ταῖσδ᾽ ἐρέω. μῦθος δ᾽ οὐκ ἐμὸς ἀλλ᾽ ἑτέρων. 

παῖδες, ᾿Αθαναία νύμφαν μίαν ἔν ποκα Θήβαις 

πουλύ τι καὶ πέρι δὴ φίλατο τᾶν ἑτερᾶν, 

ματέρα Τειρεσίαο. καὶ οὔποκα χωρὶς ἔγεντο" 
᾽ ᾿ ᾿ ᾽ - ὍῸ ᾿, ’ 

ἀλλὰ καὶ ἀρχαιᾷν εὖτ᾽ ἐπὶ Θεσπιέων, 

ἢ ̓ πὶ Κορωνείας, ἢ εἰς ᾿Αλίαρτον ἐλαύνοι 

ἵππως, Βοιωτῶν ἔργα διερχομένα, ; 
» , .“ « , » 

ἢ ᾽πὶ Κορωνείας, ἵνα οἱ τεθυωμένον ἄλσος 
" ᾿ “ -»" ΜΠ] ᾿ ΄ καὶ βωμοὶ ποταμῷ κεῖντ᾽ ἐπὶ Κωραλίῳ, ἦ 

πολλάκις ἁ δαίμων νιν ἑῶ ἐπεβήσατο δίφρω. 
) 2 » - ) δι , 

οὐδ᾽ ὄαροι νυμφᾶν οὐδὲ χοροστασίαι 
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ἁδεῖαι τελέθεσκον, ὅθ᾽ οὐχ ἁγεῖτο Χαρικλώ. 

ἀλλ᾽ ἔτι καὶ τήναν δάκρυα πόλλ᾽ ἔμενεν, 
; ᾽ ’ Ι} » «ε , 

καίπερ ᾿Αθαναίᾳ καταθύμιον ἔσσαν ἑταίραν. 

δή ποτε γὰρ πέπλων λυσαμένα περόνας 

ἵππω ἐπὶ κράνᾳ ᾿Βλικωνίδι. καλὰ ῥεοίσᾳ 

λῶντο" μεσαμβρινὰ δ᾽ εἶχ᾽ ὄρος ἁσυχία. 

Τειρεσίας δ᾽ ἔτι μοῦνος ἁμᾷ κυσὶν ἄρτι γένεια 

περκάζων ἱερὸν χῶρον ἀνεστρέφετο" 

διψάσας δ᾽ ἄφατόν τι ποτὶ ῥόον ἤλυθε κράνας, 

σχέτλιος, οὐκ ἐθέλων δ᾽ εἶδε τὰ μὴ θεμιτά. 

τὸν δὲ χολωσαμένα περ ὅμως προσέφασεν ᾿Αθάνα 
{ς ΄ Α . ᾽ ᾿ ᾽ 3.5 ’ 

τίς σὲ τὸν ὀφθαλμὼς οὐκ ἔτ᾽ ἀποισόμενον, 

ὦ Ἑῤηρεῖδα, χαλεπὰν ὁδὸν ἄγαγε δαίμων 

ἃ μὲν ἔφα, παιδὸς δ᾽ ὄμματα νὺξ ἔλαβεν. 

ἔστα θὴν ἄφθογγος" ἐκόλλασαν γὰρ ἀνῖαι 

γώνατα, καὶ φωνὰν ἔσχεν ἀμαχανία. 
« , ᾽ ᾿ « , Ψ "» »ν 

ἁ νύμφα δ᾽ ἐβόασε τί μοι τὸν κῶρον ἔρεξας 

πότνια ; τοιαῦται, δαίμονες, ἐστὲ φίλαι : 
Ν ; -» ᾿Ὶ :) , , » 

ὄμματά μοι τῶ παιδὸς ἀφείλεο. τέκνον ἄλαστε, 

εἶδες ᾿Αθαναίας στάθεα καὶ λαγόνας" 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀέλιον πάλιν ὄψεαι" ὦ ἐμὲ δειλάν. 

ὦ ὄρος ὦ ᾿Ἑλικὼν οὐκ ἔτι μοι παριτέ. 

ΟΟΧΟΙ. 

Τλὲ οΐίϊυο Οὐ ονῖηρ' ΟΓ α Ναιιέϊιιε. 

ΟΥΧΟΣ ἐγὼ Ζεφυρῖτι πάλαι τέρας" ἀλλά συ 

νῦν μὲ 

Κύπρι Σεληναίης ἄνθεμα πρῶτον ἔχεις, 
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ναυτίλον" ὃς πελάγεσσιν ἐπέπλεον, εἰ μὲν ἀῆται, 

τείνας οἰκείων λαῖφος ἀπὸ προτόνων᾽ 

εἰ δὲ γαληναίη λιπαρὴ θεὸς, οὖλος ἐρέσσων 

ποσσίν" ἴδ᾽ ὡς τώργῳ τοὔνομα συμφέρεται" 

ἔστ᾽ ἔπεσον παρὰ θῖνας ᾿Ιωνίδας, ὄφρα γένωμαι 

σοὶ τὸ περίσκεπτον παίγνιον, ᾿Αρσινόη, 

μηδὲ μοι ἐν θαλάμῃσιν ἔθ᾽ ὡς πάρος (εἰμὶ γὰρ ἄπ- 

γους) 

τίκτηται νοτερῆς ὥεον ἀλκυόνης. 

Κλεινίου ἀλλὰ θυγατρὶ δίδου χάριν" οἷδε γὰρ ἐσθλὰ 

ῥέζειν καὶ Σμύρνης ἐστὶν ἀπ᾽ Αἰολίδος. 

ΟΟΧΟΙΙ. 

ΗΔῈ Σάων ὁ Δίκωνος ᾿Ακάνθιος ἱερὸν ὕπνον 

κοιμᾶται. θνήσκειν μὴ λέγε τοὺς ἀγαθούς. 

ΟΟΧΟΙΙΠ. 

ΩΟΙ Μελάνιππον ἐθάπτομεν, ἠελίου δὲ 

δυνομένου Βασιλὼ κάτθανε παρθενικὴ, 

αὐτοχερί. ζώειν γὰρ ἀδελφεὸν ἐν πυρὶ θεῖσα 

οὐκ ἔτλη. δίδυμον δ᾽ οἶκος ἐσεῖδε κακὸν 

πατρὸς ᾿Λριστίπποιο, κατήφησεν δὲ ἹΚυρήνη 

πᾶσα τὸν εὔτεκνον χῆρον ἰδοῦσα δόμον. 

ζυ δ ΕΝ ΑΣΑ,  ικσυν, 
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ΟΟΧΟΙΓΤ. 

ΠΕ τις, Ἡράκλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δὲ μὲ δάκρυ 
» ᾽ ’ 9. κα ΄ ᾽ “ 

ἤγαγεν, ἐμνήσθην δ᾽ ὁσσάκις ἀμφότεροι 

ἠέλιον λέσχῃ κατεδύσαμεν. ἀλλὰ σὺ μέν που, 

ξεῖν᾽ ᾿Αλικαρνησσεῦ, τετράπαλαι σποδιή" 

αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ἧσιν ὁ πάντων 

ἁρπακτὴρ ᾿Αἴδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ. 

σΟΧχον. 

Τὴὸ Οὕὐλαϑο. 

ΓΡΕΥΤῊΣ, ᾿Επίκυδες, ἐν οὔρεσι πάντα λα- 

γωὸν 

διφᾷ καὶ πάσης ἴχνια δορκαλίδος, 

στίβῃ καὶ νιφετῷ κεχρημένος" ἢν δέ τις εἴπῃ, 

τὴ" τόδε βέβληται θηρίον,---οὐκ ἔλαβεν. 

χοὑμὸς ἔρως τοιόσδε, τὰ μὲν φεύγοντα διώκειν 
τ ᾿ 2} , , ᾿ 

οἷδε, τὰ δ᾽ ἐν μέσσῳ κείμενα παρπέταται. 

ΟΟΧΟΥΤῚ. 

αὶ ἰόω τριετὴ παίζοντα περὶ φρέαρ ᾿Αρχεάνακτα 

εἴδωλον μορφᾶς κωφὸν ἐπεσπάσατο. 

ἐκ δ᾽ ὕδατος τὸν παῖδα διάβροχον ἥρπασε μάτηρ, 

σκεπτομένα ζωᾶς εἴ τινα μοῖραν ἔχοι. 

νύμφας δ᾽ οὐκ ἐμίανεν ὁ νήπιος, ἀλλ᾽ ἐπὲ γούνων 

ματρὸς κοιμαθεὶς τὸν βαθὺν ὕπνὸν ἔχει. 

δὰ 
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ΒΗΙΑΝΌΞ. 

σσχοσιι. 

Οηἡ Τιμηιοη. 

ΡΗΧΈΕΙΗΝ κατ᾽ ἐμεῦ, ψαφαρὴ κόνι, ῥάμνον 

ἑλίσσοις 

πάντοθεν, ἢ σκολιῆς ἄγρια κῶλα βάτου, 

ὡς ἐπ’ ἐμοὶ μηδ᾽ ὄρνις ἐν εἴαρι κοῦφον ἐρείδοι 

ἴχνος, ἐρημάζω δ᾽ ἥσυχα κεκλιμένος. 

ἡ γὰρ ὁ μισάνθρωπος, ὁ μηδ᾽ ἀστοῖσι φιληθεὶς, 

Τίμων, οὐδ᾽ ᾿Αἴδῃ γνήσιός εἰμι νέκυς. 

ΟΟΧΟΥΤΙΠ. 

Π-" νῦν Πραξιτέλης; ποῦ δ᾽ αἱ χέρες αἵ Πολυ- 

κλείτου " 

αὐταῖς πρόσθε τέχναις πνεῦμα χαριζόμεναι ; 

τίς πλοκάμους Μελίτης εὐώδεας, ἢ πυρόεντα 

ὄμματα, καὶ δειρῆς φέγγος ἀποπλάσεται ; 

ποῦ πλάσται: ποῦ δ᾽ εἰσὶ λιθοξόοι; ἔπρεπε τοίῃ 

μορφῇ νηὸν ἔχειν, ὡς μακάρων ἕοάνῳ. 
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ΑΡΟΙΙΟΝΙΌΒ ΒΗΟΘΠΙΚ. 

ΟΟΧΟΙΧ. 

Ποοοϊοοΐίοη, 97 ἐλ  3ρ δὲ Πηίογυΐοιυ τοϊέϊ, «Γᾳα80η 

ῬΟΠΡΟ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο 

πάντα, 
᾽ ᾿ ᾽ ἮΝ » “ , , .« 

αὐτός θ᾽ οἷος ἔην, οἵοισί τε φάρεσιν ἕστο, 

οἷά τ᾽ ἔειφ᾽, ὥς θ᾽ ἕζετ᾽ ἐπι θρόνου, ὥς τε θύραζε 

ἤιεν" οὐ δέ τιν᾽ ἄλλον ὀΐσσατο πορφύρουσα 

ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον" ἐν οὔασι δ᾽ αἰὲν ὀρώρει 

αὐδή τε μῦθοί τε μελίφρονες, οὺς ἀγόρευσεν. 

τάρβει δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ, μή μιν βόες ἠὲ καὶ αὐτὸς 

Αἰήτης φθίσειεν" ὀδύρετο δ᾽ ἠύτε πάμπαν 

ἤδη τεθνειῶτα, τέρεν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰς 

δάκρυον αἰνοτάτῳ ἐλέῳ ῥέε κηδοσύνῃσιν" 

ἧκα δὲ μυρομένη λιγέως ἀνενείκατο μῦθον 
{ςς , ᾽»» ᾿ ᾿ Ὁ» » ν᾽ « ’ ἂ 

τίπτ᾽ ἐμὲ δειλαίην τόδ᾽ ἔχει ἄχος : εἴθ᾽ ὅγε πάντων 

φθίσεται ἡρώων προφερέστατος, εἴτε χερείων, 

ἐρρέτω. ἣ μὲν ὄφελλεν ἀκήριος ἐξαλέασθαι. 

ναὶ δὴ τοῦτό γε, πότνα θεὰ Περσηὶ, πέλοιτο, 
ν , ᾿ ᾿ » - οἴκαδε νοστήσειε φυγὼν μόρον" εἰ δὲ μιν αἶσα 

δὁμηθῆναι ὑπὸ βουσὶ, τόδε προπάροιθε δαείη, 

οὕνεκεν οὔ οἱ ἔγωγε κακῇ ἐπαγαίομαι ἄτῃ." 

«Αγροπαιιίίοα, ττι. 448-400. 



ΑΝΤΠΟΤΟΟΙ͂Α ΘΝ ΑΞΕΟΘΑ. 
ῳ ἰδ «ὦ. 

σσσ. 

ΔΠαάπὶρ ἢ Αροην 97 οάρα. 

ΥἹΣ μὲν ἔπειτ᾽ ἐπι γαῖαν ἄγεν κνέφας" οἱ δ᾽ ἐνὶ 

πόντῳ 
» Φ, ε ’ σὺν , ᾽ ᾿ ναῦται εἰς Ἑλίκην τε καὶ ἀστέρας ᾿᾽Ωρίωνος 

» ᾽ Ἄν ς εὶς ἯΙ " , «Ὁ ἔδρακον ἐκ νηῶν ὕπνοιο δὲ καί τις ὁδίτης 

ἤδη καὶ πυλαωρὸς ἐέξλδετο" καί τινα παίδων 
, Ψ ᾽ ᾿ " “(θυ ἃ » 

μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ᾽ ἐκάλυπτεν᾽" 

οὐ δὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ᾽ ἀνὰ πτόλιν, οὐ θρόος ἦεν 
᾽ ἂν», ᾿ κ , » " ἠχήεις" σιγὴ δὲ μελαινομένην ἔχεν ὄρφνην. 

ἀλλὰ μάλ᾽ οὐ Μήδειαν ἐπὶ γλυκερὸς λάβεν ὕπνος. 

πολλὰ γὰρ Αἰσονίδαο πόθῳ μελεδήματ᾽ ἔγειρεν 

δειδυῖαν ταύρων κρατερὸν μένος, οἷσιν ἔμελλεν 

φθίσθαι ἀεικελίῃ μοίρῃ κατὰ νειὸν "Ἀρηος. 
Ἂς 

πυκνὰ. δὲ οἱ κραδίη στηθέων ἔντοσθεν ἔθυιεν, 

ἠελίου ὡς τίς τε δόμοις ἐνιπάλλεται αἴγλη 

ὕδατος ἐξανιοῦσα, τὸ δὴ νέον ἠὲ λέβητι, 

ἠέ που ἐν γαυλῷ κέχυται" ἣ δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα 

ὠκείῃ στροφάλιγγι τινάσσεται ἀίσσουσα" 

ὡς δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ ἐλελίζετο κούρης.--- 

Ἦ, καὶ φωριαμὸν μετεκίαθεν, ῃ ἔνι πολλὰ 
ὔ᾿ ᾽ὔὕ « ἴ ᾿ γ Α ᾿ 4 Ὃ ’ 5΄5ΣΔΣΆῸαῺ 

φάρμακά οἱ, τὰ μὲν ἐσθλὰ, τὰ δὲ ῥαιστήρι᾽ ἔκειτο. 

ἐνθεμένη δ᾽ ἐπὶ γούνατ᾽ ὀδύρετο. δεῦε δὲ κόλπους 
" , ΓΙ ᾽ ᾿ » 
ἄλληκτον δακρύοισι, τὰ δ᾽ ἔρρεεν ἀσταγὲς αὔτως, 
ον , ᾿ «: , .“ γ᾽" 

αἴν᾽ ὀλοφυρομένης τὸν ἑὸν μόρον. ἵετο δ᾽ ἥγε 

φάρμακα λέξασθαι θυμοφθόρα, τόφρα πάσαιτο. 
»᾿ ΠῚ , ᾽ , -" 

ἤδη καὶ δεσμοὺς ἀνελύετο φωριαμοῖο, 
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ἐξελέειν μεμαυῖα, δυσάμμορος. ἀλλά οἱ ἄφνω 

δεῖμ᾽ ὀλοὸν στυγεροῖο κατὰ φρένας ἦλθ᾽ ᾿Αίδαο. 

ἔσχετο δ᾽ ἀμφασίῃ δηρὸν χρόνον, ἀμφὶ δὲ πᾶσαι 

θυμηδεῖς βιότοιο μεληδόνες ἰνδάλλοντο. 

μνήσατο μὲν τερπνῶν, ὕσ᾽ ἐνι ζωοῖσι πέλονται, 

μνήσαθ᾽ ὁμηλικίης περιγηθέος, οἷά τε κούρη; 

καί τέ οἱ ἠέλιος γλυκίων γένετ᾽ εἰσοράασθαι, 

ἢ πάρος, εἰ ἐτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ᾽ ἕκαστα. 

καὶ τὴν μὲν ῥα πάλιν σφετέρων ἀποκάτθετο γούνων, 

Ἥρης ἐννεσίῃσι μετάτροπος, οὐ δ᾽ ἔτι βουλὰς 

ἄλλῳ δοιάζεσκεν᾽ ἐέλδετο δ᾽ αἶψα φανῆναι 

ἠῶ τελλομένην, ἵνα οἱ θελκτήρια δοίη 

φάρμακα συνθεσίῃσι, καὶ ἀντήσειεν ἐς ὠπήν. 

πυκνὰ δ᾽ ἀνα κληῖδας ἑῶν λύεσκε θυράων, 

αἴγλην σκεπτομένη" τῇ δ᾽ ἀσπάσιον βάλε φέγγος 

Ἢριγενὴς, κίνυντο δ᾽ ἄνα πτολίεθρον ἕκαστοι. 

742.158: 801-893. 

66 .. 

7ὴ1ὸ Ζηΐογυϊοιυ τη ἐλ Τοηιρίο οὗ Ἡδοαίο. 

Υ δ᾽ ἄρα Μηδείης θυμὸς τράπετ᾽ ἄλλο νοῆσαι. 

μελπομένης περ ὁμῶς" πᾶσαι δὲ οἱ, ἥντιν᾽ 

ἀθύροι 

μολπὴν, οὐκ ἐπὶ δηρὸν ἐφήνδανεν ἑψιάασθαι. 

ἀλλὰ μεταλλήγεσκεν ἀμήχανος, οὐ δὲ ποτ᾽ ὄσσε 

ἀμφιπόλων μεθ᾽ ὅμιλον ἔχ᾽ ἀτρέμας" ἐς δὲ κελεύθους 

τηλόσε παπταίνεσκε, παρακλίνουσα παρειάς. 
τ θ0. Α δν Α “ »»,’ ’ ε ’ Υ φ΄ω 

ἢ θαμὰ δὴ στηθέων ἐάγη κέαρ, ὁππότε δοῦπον 
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ἢ ποδὸς ἢ ἀνέμοιο παραθρέξαντα δοάσσαι. 

αὐτὰρ ὕγ᾽ οὐ μετὰ δηρὸν ἐελδομένῃ ἐφαάνθη 

ὑψόσ᾽ ἀναθρώσκων, ἅτε Σείριος ὠκεανοῖο, 

ὃς δή τοι καλὸς μὲν ἀρίζηλός τ᾽ ἐσιδέσθαι 

ἀντέλλει, μήλοισι δ᾽ ἐν ἄσπετον ἧκεν ὀιζύν" 

ὡς ἄρα τῇ καλὸς μὲν ἐπήλυθεν εἰσοράασθαι 

Αἰσονίδης, κάματον δὲ δυσίμερον ὦρσε φαανθείς. 

ἐκ δ᾽ ἄρα οἱ κραδίη στηθέων πέσεν, ὄμματα δ᾽ αὔτως 

ἤχλυσαν" θερμὸν δὲ παρηίδας εἷλεν ἔρευθος. 

γούνατα δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω, οὔτε προπάροιθεν ἀεῖραι 

ἔσθενεν, ἀλλ᾽ ὑπένερθε πάγη πόδας" αἱ δ᾽ ἄρα τείως 

ἀμφίπολοι μάλα πᾶσαι ἀπὸ σφείων ἐλίασθεν.---- 

Ὡς φάτο, μελιχίοισι καταψήχων ὀάροισιν. 

τῆς δ᾽ ἀλεγεινόταται κραδίην ἐρέθεσκον ἀνῖαι, 

καί μιν ἀκηχεμένη ἀδινῷ προσπτύξατο μύθῳ. 

“ “Ἑλλάδι που τάδε καλὰ, συνημοσύνας ἀλεγύνειν, 

Αἰήτης δ᾽ οὐ τοῖος ἐν ἀνδράσιν, οἷον ἔειπας 

Μίνω Πασιφάης πόσιν ἔμμεναι" οὐ δ᾽ ᾿Αριάδνῃ 

ἰσοῦμαι" τῶ μήτι φιλοξενίην ἀγόρευε. 

ἀλλ᾽ οἷον τύνη μὲν ἐμεῦ, ὅτ᾽ ᾿Τωλκὸν ἵκηαι, 

μνώεο" σεῖο δ᾽ ἐγὼ καὶ ἐμῶν ἀέκητι τοκήων 

μνήσομαι" ἔλθοι δ’ ἧμιν ἀπόπροθεν ἠξ τις ὕσσα, 

ἠέ τις ἄγγελος ὕρνις, ὅτ᾽ ἐκλελάθοιο ἐμεῖο" 

ἢ αὐτήν με ταχεῖαι ὑπὲρ πόντοιο φέροιεν 

ἐνθένδ᾽ εἰς ᾿Ταωλκὸν ἀναρπάξασαι ἄελλαι. 

ὕφρά σ᾽, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἐλεγχείας προφέρουσα, 

μνήσω ἐμῇ ἰότητι πεφυγμένον. αἴθε γὰρ εἴην 

ἀπροφάτως τότε σοῖσιν ἐφέστιος ἐν μεγάροισιν." 

947.965; 1101-1116. 



ΒΟΟΚ γῇ. 

ἘΡΙΘΟΒΑΜΝΜΒ. 

ἘΠΟΤΊΟ. 

ΟΟΟΙΙ. 

ΔΗ λευκόϊον θάλλει, θάλλει δὲ φίλομβρος 

νάρκισσος, θάλλει δ᾽ οὐρεσίφοιτα κρίνα. 

ἤδη δ᾽ ἡ φιλέραστος, ἐν ἄνθεσιν ὥριμον ἄνθος, 

Ζηνοφίλα Πειθοῦς ἡδὺ τέθηλε ῥόδον. 

λειμῶνες, τί μάταια κόμαις ἔπι φαιδρὰ γελᾶτε : 

ἁ γὰρ παῖς κρέσσων ἁδυπνόων στεφάνων. 

ΜΈΕΓΕΒΑΘΕΒΕ. 
[ 

ΟΟΟΘΠΠ. 

ἘΜΠΩ σοὶ, ἹῬοδόκλεια, τόδε στέφος, ἄνθεσι 

καλοῖς 

αὐτὸς ὑφ᾽ ἡμετέραις πλεξάμενος παλάμαις. 

ἔστι κρίνον, ῥοδέη τε κάλυξ, νοτερή τ᾽ ἀνεμώνη, 

καὶ νάρκισσος ὑγρὸς, καὶ κυαναυγὲς ἴον. 

ταῦτα στεψαμένη, λῆξον μεγάλαυχος ἐοῦσα" 

ἀνθεῖς καὶ λήγεις καὶ σὺ καὶ ὁ στέφανος. 

ἘἩΌΕΙΝυΒ. 
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ΟΟΟΙΓ. 

Ι καὶ τηλοτέρω Μερόης τεὸν ἴχνος ἐρείσεις, 

πτηνὸς Ἔρως, πτηνὸν κεῖσε με ὥστε φέρειν. ᾿ 

εἰ καὶ ἐς ἀντολίην πρὸς ὁμόχροον ἵξεαι ᾿Ηὼ, 

πεζὸς ἀμετρήτοις ἕψομαι ἐν σταδίοις. 

εἰ δέ τι σοὶ στέλλω βύθιον γέρας. ἵλαθι, κούρη, 

εἰς σὲ θαλασσαίη τοῦτο φέρει ἸΤαφίη, 

κάλλεϊ νικηθεῖσα τεοῦ χροὸς ἱμερόεντος, 

τὸ πρὶν ἐπ’ ἀγλαΐῃ θάρσος ἀπωσαμένη. 

ῬΑΙΙ, ΤΗΕ ΒΙΠΕΝΤΙΔΕΥ. 

σύν. 

ΕΙΜΑΙ. λὰξ ἐπίβαινε κατ᾽ αὐχένος, ἄγριε 

Δαῖΐῖμον. 

οἶδά σε, ναὶ μὰ θεοὺς, καὶ βαρὺν ὄντα φέρειν. 

οἶδα καὶ ἔμπυρα τόξα. βαλὼν δ᾽ ἐπ᾽ ἐμὴν φρένα 

πυρσοὺς, 

οὐ φλέξεις ἤδη" πᾶσα γάρ ἐστι τέφρη. 

ΜΕΙΒΑΘΕΠ. 

ΟΟΟΥῚ. 

Ὁ" ΕΡΑ λυσσητῆρι κυνὸς βεβολημένον ἰῷ 

ὕδασι θηρείην εἰκύνα φασὶ βλέπειν. 

λυσσώων τάχα πικρὸν [Ἔρως ἐνέπηξεν ὀδόντα 

εἰς ἐμὲ, καὶ μανίαις θυμὸν ἐληΐσατο. 

σὴν γὰρ ἐμοὶ καὶ πόντος ἐπήρατον εἰκόνα φαίνει, 

καὶ ποταμῶν δῖναι, καὶ δέπας οἰνοχόων. 

ῬΛΔΌΙ, ΤΗΕ ΒΙΠΕΝΤΙΑΚΥ. 
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ΟΟΟΥΤῚΙ. 

ΕἸΝΟΣ Ἔρως, δεινός. «ί δὲ τὸ πλέον, ἢ πάλιν 

εἴπω, 

καὶ πάλιν, οἰμώζων πολλάκι, δεινὸς Ἔρως : 

ἡ γὰρ ὁ παῖς τούτοισι γελᾷ, καὶ πυκνὰ κακισθεὶς 

ἥδεται" ἢν δ᾽ εἴπω λοίδορα, καὶ τρέφεται. 

θαῦμα δὲ μοι, πῶς ἄρα διὰ γλαυκοῖο φανεῖσα 

κύματος, ἐξ ὑγροῦ, Κύπρι, σὺ πῦρ τέτοκας. 

ΜΈΙΕΒΑΘΕΒ. 

ΟΟΟΥΊΠ. 

ἜΧΩΝ » καὶ πάλιν εἰπὲ, πάλιν, πάλιν, ἩἩλιοδώ- 

μας, 
εἰπὲ, σὺν ἀκρήτῳ τὸ γλυκὺ μίσγ᾽ ὄνομα. 

καί μοι τὸν βρεχθέντα μύροις καὶ χθιζὸν ἐόντα, 

μναμόσυνον κείνας, ἀμφιτίθει στέφανον. 

δακρύει φιλέραστον ἰδοὺ ῥόδον, οὕνεκα κείναν 

ἄλλοθι, κοὐ κόλποις ἡμετέροις ἐσορᾷ. 

ΜΕΙΕΒΑΘΕΕ. 

ΟΟΟΙΧ. 

 ΑΙΤΕ μέλισσα, τί μοι χροὸς ᾿Ηλιοδώρι:ς 

ψαύεις, ἐκπρολιποῦς᾽ εἰαρινὰς κάλυκας : 

ἢ σὺ γε μηνύεις ὅτι καὶ γλυκὺ καὶ δυσύποιστον 

πικρὸν ἀεὶ κραδίᾳ κέντρον [Ἔρωτος ἔχει ; 

ναὶ δοκέω, τοῦτ᾽ εἵπας᾽ ἰὼ, φιλέραστε, παλίμπους 

στεῖχε" πάλαι τὴν σὴν οἴδαμεν ἀγγελίην. 

ΜΈΙΤΕΑΘΕΚΕΒ. 
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ΟΟΟΧ. 

ΣΙΟΔΟΥ͂ ποτὲ βίβλον ἐμαῖς ὑπὸ χερσὶν ἑλίσ- 

σων, 

Πύρρην ἐξαπίνης εἶδον ἐπερχομένην. 

βίβλον δὲ ῥίψας ἐπὶ γῆν χερὶ, ταῦτ᾽ ἐβόησα" 

ἔργα τί μοι παρέχεις, ὦ γέρον Ἡσίοδε: 

Μλποῦβ ΔΕΟΘΕΝΤΑΒΙσΒ. 

ΟΟΟΧΙ. 

).5: ῥόδον στεφάνων ἐπιδεύεται, οὔτε σὺ πέπ- 

λων, 

οὔτε λιθοβλήτων, πότνια, κεκρυφάλων. 

μάργαρα σῆς χροιῆς ἀπολείπεται, οὐδὲ κομίζει 

χρυσὸς ἀπεκτήτου σῆς τριχὸς ἀγλαΐην" 

Ἰνδῴη δ᾽ ὑάκινθος ἔχει χάριν αἴθοπος αἴγλης, 

ἀλλὰ .τεῶν χλογάδων πολλὸν ἀφαυροτέρην. 

χείλεα δὲ δροσόεντα, καὶ ἡ μελίφυρτος ἐκείνη, 

ἤθεος ἁρμονίη, κεστὸς ἔφυ Παφίης. 

τούτοις πᾶσιν ἐγὼ καταδάμναμαι" ὄμμασι μουνοις 

θέλγομαι, οἷς ἐλπὶς μείλιχος ἐνδιάει. 

Ῥαῦι, ΤῊΝ ΒΙΠΕΝΤΙΑΒΥ. 

ΟΟΟΧῚ], 

ὑρνᾷ ἄνεμος γενόμην, σὺ δὲ δὴ στείχουσα παρ᾽ 

αὐγὰς 

στήθεα γυμνώσαις, καί με πνέοντα λάβοις. 
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εἴθε ῥόδον γενόμην ὑποπόρφορον, ὄφρα με χερσὶν 

. ἀραμένη χαρίσῃ στήθεσι χιονέοις. 

ἌΝΟΝ. 

ὉΘΟΣΙΙΣ: 

ΥΔΕΙΣ ἀγρύπνους ἐπάγων θνητοῖσι μερίμνας, 

εὕδεις ἀτηρὴς, ἃ τέκος ᾿Αφρογενοῦς, 

οὐ πεύκην πυρόεσσαν ἐπηρμένος, οὐδ᾽ ἀφύλακτον 

ἐκ κέραος ψάλλων ἀντιτόνοιο βέλος. 

ἄλλοι θαρσείτωσαν" ἐγὼ δ᾽, ἀγέρωχε, δέδοικα, 

μή μοι καὶ κνώσσων πικρὸν ὄνειρον ἴδῃς. 

5ΤΑΤΥΙ ΙΒ ΕἸ Αοσῦϑ. 

σΟΟΧιν. 

ἘΕΒΛΗΣΘΩ κύβος ἅπτε, πορεύσομαι, ἠνίδε, 

τόλμα. 

οἰνοβαρὲς, τίν᾽ ἔχεις φροντίδα ; κωμάσομαι. 

κωμάσομαι: πὴ θυμὲ τρέπῃ : τί δ᾽ ἔρωτι λογισμός ; 

ἅπτε τάχυς. ποῦ δ᾽ ἡ πρόσθε λόγων μελέτη ; 

ἐρρίφθω σοφίας ὁ πόλυς πόνος" ἕν μόνον οἷδα 

τοῦθ᾽ ὅτι καὶ Ζηνὸς λῆμα καθεῖλεν Ἔρως. 

ΜΈΙΒΑΘΒΕ. 

ΒΑΤΙΒΙΟΑΤ, 

σοσχν. 

ΗΝ κεφαλὴν βάπτεις, τὸ δὲ γῆρας οὔποτε 

βάψεις, 
᾽ δὲ , ᾿ ; « ᾿ 

οὔυθὲ παρειάαὼν ἑκτανύυσεις ῥυτίδας. 
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μὴ τοίνυν τὸ πρόσωπον ἅπαν ψιμύθῳ κατώπλαττε, 

ὥστε προσωπεῖον, κοὐχὶ πρόσωπον ἔχειν. ᾿ 
᾽ " . , ΄ ΄ ΄ » - 

οὐδὲν γὰρ πλέον ἐστί. τί μαίνεαι: οὔποτε φῦκος 

καὶ ψίμυθος τεύξει τὴν ξκάβην Ἕλένην. 

Τυυσιι 68. 

ΟΟΟΧΥῚΙ. 

Ἢ" πατρί μου τὸν ἀδελφὸν οἱ ἀστρολόγοι μακρό- 

γήρων 
, ᾽ν ᾽ 3. ΓΙ δὶ ᾿ 

πάντες ἐμαντεύσανθ᾽ ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς στόματος" 

ἀλλ᾽ “Ἑρμοκλείδης αὐτὸν μόνος εἶπε πρόμοιρον" 
- Ὁ εν -ἃ ΓΕΒΚῚ "» ᾿ ᾽ , 
εἶπε δ᾽, ὅτ᾽ αὐτὸν ἔσω νεκρὸν ἐκοπτόμεθα. 

ΤΟΙ. 

ΟΟΟΧΥΙ͂Ι. 

ΗΤΗΡ τις ἐμοὶ τὸν ἑὸν φίλον υἱὸν ἔπεμψεν, 

ὥστε μαθεῖν, παρ᾽ ἐμοὶ ταῦτα τὰ γραμματικά. 

ὡς δὲ τὸ “Μῆνιν ἄειδε᾽ καὶ “ἄλγεα μυρί᾽ 

ἔθηκεν" 

ἔγνω, καὶ τὸ τρίτον τοῖσδ᾽ ἀκόλουθον ἔπος, 

“Ξ πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς ἄϊδι προῖ- 

αψεν," 

οὐκέτι μιν πέμπει πρός με μαθησόμενον. 

ἀλλά μ᾽ ἰδὼν ὁ πατὴρ, σοὶ μὲν χάρις, εἶπεν, ἑταῖρε" 

αὐτὰρ ὁ παῖς παρ᾽ ἐμοὶ ταῦτα μαθεῖν δύναται. 

καὶ γὰρ ἐγὼ πολλὰς ψυχὰς "Αἴδι προϊάπτω, 

καὶ πρὸς τοῦτ᾽ οὐδὲν γραμματικοῦ δέομαι. 

Τυσμμιῦϑ. 
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ὈΕΒΙΟΑΤΟΒΥ. 

ΟΟΟΧΎΥΊΤΠΙ. 

ΙΝΔΥΜΑ καὶ Φρυγίης πυρικαίεος ἀμφιπο- 

λεῦσα 

πρῶνας, τὴν μικρὴν, μῆτερ, ᾿Αριστοδίκην, 

κούρην Σειλήνης παμπότνια, κεἰς ὑμέναιον, 

κεἰς γάμον ἁβρύναις, πείρατα κουροσύνας, 

ἀνθ᾽ ὧν σοὶ καὶ πολλὰ προνήϊα, καὶ παρὰ βωμῷ 

παρθενικὴν ἐτίναξ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κόμην. 

ΤΙΈΟΝΙΘΑΒ ΟΕ ΤΆΒΕΝΤΟΜ. 

ΟΟΟΧΙΧ. 

ΕΣ πύσις ᾿Αγχίσης τοῦ εἵνεκα πολλάκι Κύπρι. 

τὸ πρὶν ἐς ᾿Ιδαίην ἔτρεχες ἠίονα, 

νῦν μόλις εὗρε μέλαιναν ἀπὸ κροτάφων τρίχα 

κόψαι, 

θῆκε δὲ σοὶ προτέρης λείψανον ἡλικίης. 

ἀλλὰ θεὰ, δύνασαι γὰρ, ἢ ἡβητῆρά με τεῦξον, 

ἢ καὶ τὴν πολιὴν ὡς νεοτῆτα δέχου. 

ἈΑΘΑΤΗΙΔ5. 

ΟΟΟΧΧ. 

ΣΠῚΣ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Φυλλέος ἱερὸν δε 

δῶρον ᾿Απόλλωνι χρυσοκόμῳ δέδομαι., 

γηραλέα μὲν ἴτυν πολέμων ὕπο, γηραλέα δὲ 

ὀμφαλόν" ἀλλ᾽ ἀρετᾷ λάμπομαι, ἃς ἔκιχον 
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Γ ΩΝ ΄ ι ᾽ γι. « ΘΙ 

ἀνδρὶ κορυσσαμένα σὺν ἀριστέϊ, ὅς μ᾽ ἀνέθηκεν. 
2 ᾿ ἘΠῚ , ἝΡΡΙ Ὁ κα , ἐμμὶ δ᾽ ἀήσσατος πάμπαν ἀφ᾽ οὗ γενόμαν. 

Μπαβαιυλδ. 

ΟΟΟΧΧΙ. 

ΟἹ μὲν καμπύλα τόξα, καὶ ἰοχέαιρα φαρέτρα, 

δῶρα παρὰ Προμάχου, Φοῖβε, τάδε κρέμαται" 

ἰοὺς δὲ πτερόεντας ἀνὰ κλόνον ἄνδρες ἔχουσιν 

ἐν κραδίαις, ὀλοὰ ξείνια δυσμενέων. 

ΜνΝαΑβΑ ΑΒ. 

ΟΟΟΧΧΙ. 

ΑΦΝΙΣ ὁ συρικτὰς τρομερῷ περὶ γήραϊ κάμ- 

Δ νων, 

χειρὸς ἀεργηλᾶς τάνδε βαρυνομένας 

Πανὶ φιλαγραύλῳ νομίαν ἀνέθηκε κορύναν, 

γήραϊ ποιμενίων παυσάμενος καμάτων. 

εἰσέτι γὰρ σύριγγι μελίσδομαι, εἰσέτι φωνὰ 

ἄτρομος ἐν τρομερῳ σώματι ναιετάει. 

ἀλλὰ λύκοις σίντῃσιν ἀν᾽ οὔρεα μή τις ἐμεῖο 

αἰπόλος ἀγγείλῃ γήραος ἀδρανίην. 

ΜΑΟΘΕΒΌΟΝΙΓΚ. 

ΟΟΟΧΧΠΙ. 

; ; ΑἸΔΑ πατὴρ Αλκων ὀλοῷ σφιγχθέντα δρά- 

κοντι 

ἀθρήσας, δειλῇ τόξον ἔκαμψε χερί" 
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θηρὸς δ᾽ οὐκ ἀφάμαρτε, διὰ στόματος γὰρ ὀϊστὸς 

ἤϊξεν, τυτθοῦ βαιὸν ὕπερθε βρέφους. 

παυσάμενος δὲ φόνοιο, παρὰ δρυΐ τῇδε φαρέτρην, 

σῆμα καὶ εὐτυχίης θῆκε καὶ εὐστοχίης. 

ΟΑΒτυ Ου 5. 

ΟΟΟΧΧΙΓΥ. 

ΣΟΒΑΡΟΝ γελάσασα καθ᾽ Ἑλλάδος, ἡ τὸν 

ἐραστῶν 

ἐσμὸν ἐνὶ προθύροις Λᾶαἂὶς ἔχουσα νέων, 

τῇ Παφίῃ τὸ κάτοπτρον᾽ ἐπεὶ τοίη μὲν ὁρᾶσθαι 

οὐκ ἐθέλω" οἵη δ᾽ ἣν πάρος οὐ δύναμαι. 

ΘΕΒΟΒΙΡΤΙΨΝΈ. 

σΟΟΧΧΥ. 

ΠΛΟΟΣ ὡραῖος" καὶ γὰρ λαλαγεῦσα χελιδὼν 

ἤδη μέμβλωκεν, χὼ χαρίεις Ζέφυρος" 

λειμῶνες δ᾽ ἀνθεῦσι, σεσίγηκεν δὲ θάλασσα 

κύμασι καὶ τρηχεῖ πνεύματι βρασσομένη. 

ἀγκύρας ἀνέλοιο, καὶ ἐκλύσαιο γύαια, 

ναυτίλε, καὶ πλώοις πᾶσαν ἐφεὶς ὀθόνην. 

ταῦθ᾽ ὁ Πρίηπος ἐγὼν ἐπιτέλλομαι, ὁ λιμενίτας, 
ὥνθρωφ᾽, ὡς πλώοις πᾶσαν ἐπ᾽ ἐμπορίην. 

ΤΙΕΟΝΙΡΑ5. 
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ΟΟΟΧΧΥ͂,. 

Λ ΕΥΡ᾽ ἴθι, βαιὸν, ὁδῖτα πεσὼν ὑπὸ δάσκιον 
» 

ἄλσος, 

ἄμπαυσον καμάτου γυῖα πολυπλανέοος, 
᾿Ὶ « ’ 7 ; ᾽ 2 « χλωρὸν ὕπου πλατάνων αὐτόρρυτον ἐς μέσον ὕδωρ 

καλὰ πολυκρούνων ἐκπρορέει στομάτων" 

ὁππόθι πορφυρέης ὑπὲρ αὔλακος εἴαρι θάλλει 
« ν » ς ’ὔ Γ “ ὑγρὸν ἴον ῥοδέῃ κιρνάμενον κάλυκι. 

ἠνίδε πῶς δροσεροῖο πέδον λειμῶνος ἐρέψας 

ἔκχυτον εὐχαίτης κισσὸς ἔπλεξε κόμην. 

ἐνθάδε καὶ ποταμὸς λασίην παραμείβεται ὄχθην, 
“ « ᾿» 7 2 , 

πέζαν ὑποξύων αὐτοφύτοιο νάπης. 

οὗτος ἜΡΩΣ. τί γὰρ ἄλλο καὶ ἔπρεπεν οὔνομα 

χώρῳ, 
πάντοθεν ἱμερτῶν πληθομένῳ Χαρίτων : 

ΜΑΒΙΑΝυϑΒ. 

ΟΟΟΧΧΥΙ.. 

ΤΘΙ κόρα, μελίθρεπτε, λάλος λάλον ἁρπάξασα 

τέττιγα πτανοῖς δαῖτα φέρεις τέκεσιν, 
κ᾿ , ε ’, " »ν « ; 

τὸν λάλον ἁ λαλόεσσα, τὸν εὔπτερον ἃ πτερύεσσα, 

τὸν ἕένον ἁ ξείνα, τὸν θερινὸν θερινά ; 

κοὐχὶ τάχος ῥίψεις ; οὐ γὰρ θέμις, οὐδὲ δίκαιον, 

ὄλλυσθ᾽ ὑμνοπόλους ὑμνοπόλοις στόμασιν. 

ΑΝΟΝ. 
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ΟΟΟΧΧΥΙΙ. 

ΑΒΡΟΠΟΔΗ κχείμαρρε, τί δὴ τόσον ὧδε κο- 

ρύσσῃ, 

πεζὸν ἀποκλείων ἴχνος ὁδοιπορίης ; 

ἡ μεθύεις ὄμβροισι, καὶ οὐ Νύμφαισι διαυγὲς 

νᾶμα φέρεις, θολεραῖς δ᾽ ἠράνισαι νεφέλαις. 

ὄψομαι ἠελίῳ σε κεκαυμένον, ὕστις ἐλέγχειν 

καὶ γόνιμον ποταμῶν καὶ νόθον οἷδεν ὕδωρ. 

ἈΑΝΤΙΡΗΠΙΠ18. 

ΟΟΟΧΧΙΣ, 

ὩΣ ὁ νεογνὸς ἀπὸ κρημνοῦ πάϊς ἕρ- 

πων ᾿ 

᾿Αστυανακτείης ἤρχετο δυσμορίης. 

ἡ δὲ μεθωδήγησεν ἀπὸ στέρνων προφέρουσα 

μαζὸν, τὸν λιμοῦ ῥύτορα καὶ θανάτου. 

ΤΠΕΈΟΝΙΡΑΒ ΟΕ ΑΙΧΑΝΡΌΕΙΑ. 

ὉΟΌΣΧΣ. 

εἰς λουτρὸν μικρόν. 

Η νεμέσα βαιοῖσι: χάρις βαιοῖσιν ὀπηδεῖ. 

βαιὸς καὶ Παφίης ἔπλετο κοῦρος "Ἔρως. 

Ἄνον. 

ἰδ 
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ΟΟΟΧΧΧΙ. 

ΕΥ̓ΓΤΕ Λάκων ποτὲ δῆριν" ὑπαντιάσασα δὲ μή- 

ΤΉ 

εἴπε, κατὰ στέρνων ἄορ ἀνασχομένη" 

ζώων μὲν σέο μητρὶ διαμπερὲς αἶσχος ἀνάπτεις, 

καὶ κρατερῆς Σπάρτης πάτρια θεσμὰ λύεις" 

ἢν δὲ θάνῃς παλάμῃσιν ἐμαῖς, μήτηρ μὲν ἀκούσω 

δύσμορος, ἀλλ᾽ ἐν ἐμῇ πατρίδι σωζομένη. 

ῬΑΙΓΑΘΑΒ. 

ΟΟΟΧΧΧΙΙ. 

Ο ΠΡΙΝ ἐπ᾽ ᾿Αλφειῷ στεφανηφόρος, ὦ ᾽νερ, ὁ τὸ 

πρὶν 

δισσάκι κηρυχθεὶς Κασταλίης παρ᾽ ὕδωρ, 

ὁ πρὶν ἐγὼ Νεμέῃ βεβοημένος; ὁ πρὶν ἐπ᾽ ᾿Ισθμῷ 

πῶλος, ὁ πρὶν πτηνοῖς ἴσα δραμὼν ἀνέμοις, 

νῦν ὅτε γηραιὸς, γυροδρόμον ἠνίδε πέτρον 

δινεύω, στεφέων ὕβρις, ἐλαυνόμενος. 

ἈΑΒΟΗΙΔΑ. 

ΟΟΟΧΧΧΊΙΠ. 

ΑΝΤΑΛΙ παῖ, Νιόβα, κλύ᾽ ἐμὰν φάτιν, ἄγγε- 

λον ἄτας" 

δέξαι σῶν ἀχέων οἰκτροτώταν λαλιάν. 

λῦε κόμας ἀνάδεσμον, ἰὼ, βαρυπενθέσι Φοίβου 

γειναμένα τόξοις ἀρσενόπαιδα γόνον" 
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οὔ σοι παῖδες ἔτ᾽ εἰσίν" ἀτὰρ τί τόδ᾽ ἄλλο: τί λεύσσω: 

αἷ, αἴ, πλημμυρεῖ παρθενικαῖσι φόνος. 

ἁ μὲν γὰρ ματρὸς περὶ γούνασιν, ἁ δ᾽ ἐνὶ κόλποις 

κέκλιται, ἃ δ᾽ ἐπὶ γᾶς, ἁ δ᾽ ἐπιμαστίδιος" 

ἄλλα δ᾽ ἀντωπὸν θαμβεῖ βέλος" ἁ δ᾽ ἐπ᾽ ὀϊστοῖς 

πτώσσει' τᾶς δ᾽ ἔμπνουν ὄμμ᾽ ἔτι φῶς ὁράᾳ" 

ἁ δὲ λάλον στέρξασα πάλαι στόμα, νῦν ὑπὸ θάμβευς 

μάτηρ σαρκοπαγὴς οἷα πέπηγε λίθος. 

ΜΈΓΕΑΘΕΕ. 

ΟΟΟΧΧΧΤΥ. 

ΑΝ ὀλοὰν Μήδειαν ὅτ᾽ ἔγραφε Τιμομάχου χεὶρ, 

ζάλῳ καὶ τέκνοις ἀντιμεθελκομέναν, 

μυρίον ἄρατο μόχθον, ἵν᾽ ἤθεα δισσὰ χαράξῃ, 

ὧν τὸ μὲν εἰς ὀργὰν νεῦε, τὸ δ᾽ εἰς ἔλεον. 

ἄμφω δ᾽ ἐπλήρωσεν" ὕρα τύπον. ἐν γὰρ ἀπειλᾷ 

δάκρυον, ἐν δ᾽ ἐλέῳ θυμὸς ἀναστρέφεται. 

᾿Αρκεῖ δ᾽ ἁ μέλλησις, ἔφα σοφός" αἷμα δὲ τέκνων 

ἔπρεπε Μηδείᾳ, κοὐ χερὶ Τιμομάχου. 

ἈΝΤΙΡΗΙΓΤΞ. 

ΒΕΡΌΠΙΟΗΈΒΑΙ, 

ΟΟΟΣΧΧΧνυ. 

6} - θελγομένας, ᾿Ορφεῦ, δρύας, οὐκέτι πέ- 

τρας 

ἄξεις, οὐ θηρῶν αὐτονόμους ἀγέλας" 
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οὐκέτι κοιμάσεις ἀνέμων βρόμον, οὐχὶ χάλαζαν, 

οὐ νιφετῶν συρμοὺς, οὐ παταγεῦσαν ἅλα. 

ὦλεο γάρ" σὲ δὲ πολλὰ κατωδύραντο θύγατρες 

Μναμοσύνας, μάτηρ δ᾽ ἔξοχα Καλλιόπα. 

τί φθιμένοις στοναχεῦμεν ἐφ᾽ υἱάσιν, ἁνίκ᾽ ἀλαλκεῖν 

τῶν παίδων ᾿Αἴδην οὐδὲ θεοῖς δύναμις ; 

ἈΑΝΤΙΡΑΤΕΒ ΟΕ ΞΊΡΟΝ. 

ΟΟΟΧΧΧΥ͂,. 

»» ΗΜΑ τόδ᾽ ᾿Αρχιλόχου παραπόντιον, ὕς ποτε 

πικρὴν 

μοῦσαν ἐχιδναίῳ πρῶτος ἔβαψε χόλῳ, 

αἱμάξας Ἑλικῶνα τὸν ἥμερον. οἷδε Λυκάμβης, 

μυρόμενος τρισσῶν ἅμματα θυγατέρων. 

ἠρέμα δὴ παράμειψον, ὁδοιπόρε, μή ποτε τοῦδε 

κινήσῃς τύμβῳ σφῆκας ἐφεζομένους. 

Οαλεισιμμοῦϑ. 

ΟΟΟΧΧΧΥΙ͂Ι. 

ΒΥΚΙ͂, ληϊσταί σε κατέκτανον ἔκ ποτε νήσου 

βάντ᾽ ἐς ἐρημαίην ἄστιβον ἠϊόνα, 

ἀλλ᾽ ἐπιβωσάμενον γεράνων νέφος, αἵ τοι ἵκοντο 

μάρτυρες ἄλγιστον ὀλλυμένῳ θάνατον" 

οὐδὲ μάτην ἰάχησας, ἐπεὶ ποινῆτις ᾿Ερινὺς 

τῶνδε διὰ κλαγγὴν τίσατο σεῖο φόνον 

Σισυφίην κατὰ γαῖαν" ἰὼ φιλοκερδέα φῦλα 

ληϊστέων, τί θεῶν οὐ πεφόβησθε χόλον ; 
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οὐδὲ γὰρ ὁ προπάροιθε κανὼν Αἴγισθος ἀοιδὸν 

ὄμμα μελαμπέπλων ἔκφυγεν Ἐὐμενίδων. 

ΑΝΤΙΡΑΤΕΕΒ ΟΕ ΞΙΠΟΝ. 

ΟΟΟΧΧΧΥΠΠΙ. 

ΡΕΝΜ’ ὑπὲρ τύμβοιο Σοφοκλέος, ἠρέμα, κισσὲ, 

ἑρπύζοις, χλοεροὺς ἐκπροχέων πλοκάμους. 

καὶ πεταλὸν πάντη θάλλοι ῥόδου, ἥ τε φιλορρὼξ 

ἄμπελος, ὑγρὰ πέριξ κλήματα χευαμένη, 

εἵνεκεν εὐμαθίης πινυτόφρονος, ἣν ὁ μελιχρὸς 

ἤσκησεν Μουσῶν ἄμμιγα καὶ Χαρίτων. 

ΞΙΜΜΤΙΑΒ ΟΕ ΒΗΟΡΕ5. 

ΟΟΟΧΧΧΙΧ. 

ΑΚΡΥᾺ σοὶ καὶ νέρθε διὰ χθονὸς, ᾿ΗἩλιοδώρα. 

δωροῦμαι, στοργᾶς λείψανον εἰς ᾿Αΐδαν, 

δάκρυα δυσδάκρυτα: πολυκλαύτῳ δ᾽ ἐπὶ τύμβῳ 

σπένδω μνᾶμα πόθων, μνᾶμα φιλοφροσύνας. ᾿ 

οἰκτρὰ γὰρ, οἰκτρὰ φίλαν σε καὶ ἐν φθιμένοις Μελέ- 

ἀγρος 
αἰάζω, κενεὰν εἰς ̓ Αχέροντα χάριν. 

αἱ αἴ, ποῦ τὸ ποθεινὸν ἐμοὶ θάλος; ἅρπασεν “Αἰδας, 

ἅρπασεν" ἀκμαῖον δ᾽ ἄνθος ἔφυρε κόνις. 

ἀλλά σε γουνοῦμαι, γᾶ παντρόφε, τὰν πανόδυρτον 

ἠρέμα σοῖς κόλποις, μᾶτερ, ἐναγκάλισαι. 

ΜΈΕΙΒΑΘΕΕ. 
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ΟΟΟΧΣῚ,. 

Υ γάμον, ἀλλ’ ᾿Αἴδαν ἐπινυμφίδιον Κλεαρίστα 

δέξατο, παρθενίας ἅμματα λνομένα. 

ἄρτι γὰρ ἑσπέριοι νύμφας ἐπὶ δικλίσιν ἄχευν 

λωτοὶ, καὶ θαλάμων ἐπλαταγεῦντο θύραι" 

ἠῷοι δ᾽ ὀλολυγμὸν ἀνέκραγον, ἐκ δ᾽ Ὑμέναιος 

σιγαθεὶς γοερὸν φθέγμα μεθαρμύσατο. 

αἱ δ᾽ αὐταὶ καὶ φέγγος ἐδᾳδούχουν παρὰ παστῷ 

πεῦκαι, καὶ φθιμένᾳ νέρθεν ἔφαινον ὁδόν. 

ΜΈΕΙΒΑΘΕΕ. 

ΘΟΟΟΣΧΣΙ,. 

Με μέμψῃ παριὼν τὰ μνήματά μου, παροδῖτα" 

οὐδὲν ἔχω θρήνων ἄξιον οὐδὲ θανών. 

τέκνων τέκνα λέλοιπα᾽ μιῆς ἀπέλαυσα γυναικὸς 

συγγήρου" τρισσοῖς παισὶν ἔδωκα γάμους, 

ἐξ ὧν πολλάκι παῖδας ἐμοῖς ἐνεκοίμισα κόλποις, 
᾽ Α ᾽ὔ ’ 7 [4 ᾽ὔ ’ 

οὐδενὸς οἰμώξας οὐ νόσον, οὐ θάνατον, 

οἵ με κατασπείσαντες ἀπήμονα, τὸν γλυκὺν ὕπνο: 
-“ ’ , ᾽ ᾽ ᾽ , 

κοιμᾶσθαι χώρην πέμψαν ἐπ᾽ εὐσεβέων. 

ΟΛΕΡΗΥΙΙ19ΕΒ. 

ΟΟΟΧΤΠΙΙ. 

ΟΙΜΕΝ ΕΣ, οἱ ταύτην ὄρεος ῥάχιν οἰοπολεῖτε, 

αἶγας κεὐείρους ἐμβατέοντες ὄϊς, 

Κλειταγόρῃ, πρὸς Γῆς, ὀλίγην χάριν ἀλλὰ προσηνῆ 

τίνοιτε, χθονίης εἵνεκα Φερσεφόνης. 
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βληχήσαιντ᾽ Οϊές μοι, ἐπ᾽ ἀξέστοιο δὲ ποιμὴν 

πέτρης συρίζοι πρηέα βοσκομέναις" 

εἴαρι δὲ πρώτῳ λειμώνιον ἄνθος ἀμέρσας 

χωρίτης στεφέτω τύμβον ἐμὸν στεφάνῳ, 

καί τις ἀπ᾿ εὐώρνοιο καταχραίνοιτο γάλακτι 

οἰὸς, ἀμολγαῖον μαστὸν ἀνασχόβενος, 
»"«Ὁ» ς ’ ᾿ “ ΩΝ ; κρηπῖδ᾽ ὑγραίνων ἐπιτύμβιον" εἰσὶ θανόντων; 

ΘΒ ᾽ ῳ ᾽ ͵ ’ εἰσὶν ἀμοιβαῖαι κἀν φθιμένοις χάριτες. 

ΤΙΕΟΝΙΘΔΒ ΟΕ ΤΆΒΕΝΤΟΙΜ. 

ΟΟΟΧΙ,11. 

ΑἸΙΔΑ με πενταέτηρον, ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντα. 

νηλειὴς ᾿Αίδης ἥρπασε, Καλλίμαχον. 

ἀλλά με μὴ κλαίοις" καὶ γὰρ βιότοιο μετέσχον 

παύρου, καὶ παύρων τῶν βιότοιο κακῶν. 

ΑΝΟΝ. 

ΞΡΕΟΙΜΈΕΝΚΝ ΟΕ ΤῊΝ ΤΑΤΕᾺΪΒ ῬΡΟΕΤΞ. 

Γ 

ΜΕΙΙ͂ΝΝΟ, 

ΟΟΌΧΙΙΥ. 

Θάε ἐο ΠοΉιο. 

Χ ΑἹΡῈ μοι ἹΡώμα, θυγάτηρ ᾿Αρηος 

χρυσεομίτρα δαΐφρων ἄνασσα, 

σεμνὸν ἃ ναίεις ἐπὶ γᾶς Ολυμπον 
Ε) » αἰὲν ἄθραυστον. 
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σοὶ μόνᾳ πρέσβειρα δέδωκε Μοῖρα 

κῦδος ἀρρήκτω βασιλῇον ἀρχᾶς, 

ὄφρα κοιρανῇον ἔχοισα κάρτος 

ἁγεμονεύῃς. 

σᾷ δ᾽ ὑπὸ σδεύγλᾳ κρατερῶν λεπάδνων 

στέρνα γάίας καὶ πολιᾶς θαλάσσας 

σφίγγεται" σύ δ᾽ ἀσφαλέως κυβερνᾷς 

ἄστεα λαῶν. 

πᾶντα δὲ σφάλλων ὁ μέγιστος αἰων, 

καὶ μεταπλάσσων βίον ἄλλοτ᾽ ἄλλως, 

σοὶ μόνᾳ πλησίστιον οὖρον ἀρχᾶς 

οὐ μεταβάλλει. 

ἢ γὰρ ἐκ πάντων σὺ μόνα κρατίστους 

ἄνδρας αἰχματὰς μεγάλως λοχεύεις, 

εὔσταχυν, Δάματρος ὅπως, ἀνεῖσα 
᾿Ὶ ᾽ ὕ ᾽ " καρπὸν ἀπ᾽ ἀνδρῶν. 

ΑΝΑΟΈΒΒΟΝΤΙΟΚ. 

ΟΟΟΧΙν,, 

ΔΙ ποτ᾽ ὥραις. 

στρέφεται ὅτ᾽ ᾽Αρκτος ἤδη 

κατὰ χεῖρα τὴν Βοώτου, 

μερόπων δὲ φῦλα πάντα 

κέαται κόπῳ δαμέντα, 



ΑΝΑΟΒΝΕΟΝΤΙΟδ. 

τότ᾽ "ἔρως ἐπισταθείς μευ 

θυρέων ἔκοπτ᾽ ὀχῆας. 
,’ » [4 ᾽ Γ, 

τίς, ἔφην, θύρας ἀράσσει:; 

κατώ μευ σχίζεις ὀνείρους. 

ὁ δ᾽ ἴΕρως, ἄνοιγε, φησίν" 
᾿ς τὶ ’ 

βρέφος εἰμὶ, μὴ φόβησαι" 
, " ᾽ ; 

βρέχομαι δὲ κἀσέληνον 

κατὰ νύκτα πεπλάνημαι. 

ἐλέησα ταῦτ᾽ ἀκούσας. 

ἀνὰ δ᾽ εὐθὺ λύχνον ἅψας 

ἀνέφξα, καὶ βρέφος μὲν 

ἐσορῶ φέροντα τόξον 

πτέρυγάς τε καὶ φαρέτρην. 

παρὰ δ᾽ ἱστίην καθῖσα 

παλάμαις τε χεῖρας αὐτοῦ 

ἀνέθαλπον, ἐκ δὲ χαίτης 

ἀπέθλιβον ὑγρὸν ὕδωρ. 
« ; ν ; -" 

ὁ δ᾽, ἐπεὶ κρύος μεθῆκεν, 

φέρε, φησὶ, πειράσωμεν 

τόδε τόξον, εἴ τί μοι νῦν 

βλάβεται βραχεῖσα νευρή. 

τανύει δὲ καί με τύπτει 

μέσον ἧπαρ, ὥσπερ οἶστρος 

ἀνὰ δ᾽ ἅλλεται καχάζων, 
᾿ » τ , 

ξένε δ᾽, εἶπε, συγχάρηθι" 

κέρας ἀβλαβὲς μέν ἐστιν, 

σὺ δὲ καρδίην πονήσειρ. 

345 
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ΟσΟΟΟΧΙΤΙ..: 

ΟΝ ἄργυρον τορεύων 
.“ , ΄ 

Ηφαιστὲ μοι ποίησον 

πανοπλίαν μὲν οὐχὶ, 

τί γὰρ μάχαισι κἀμοί; . 
᾿Ὶ - ποτήριον δὲ κοῖλον, 

ὕσον δύνῃ, βαθύνας. 

ποίει δὲ μοι κατ᾽ αὐτοῦ, 

μήτ᾽ ἄστρα μήτ᾽ ἄμαξαν, 

μὴ στυγνὸν ᾿Ωρίωνα" 

τί Πλειάδων μέλει μοι : 

τί γὰρ καλοῦ Βοώτου ; 

ποίησον ἀμπέλους μοι, 

καὶ βότρυας κατ᾽ αὐτῶν, 

καὶ Μαινάδας τρυγώσας. 

ποίει δὲ ληνὸν οἴνου 

ληνοβάτας πατοῦντας; 
, -" τοὺς Σατύρους γελῶντας, 

καὶ χρυσοῦς τοὺς "Ἔρωτας, 

καὶ Κυθήρην γελῶσαν, 

ὁμοῦ καλῷ Λυαίῳ 

Ἔρωτα κἀφροδίτην. 
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ΟΟΟΧΗΤΙΙ. 

ΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ σε, τέττιξ, 

ὅτε δενδρέων ἐπ᾽ ἄκρων 

ὀλίγην δρόσον πεπωκὼς 

βασιλεὺς ὅπως ἀείδεις" 

σὰ γάρ ἐστι κεῖνα πάντα, 

ὁπόσα βλέπεις ἐν ἀγροῖς, 

χὠπόσα φέρουσιν ὧραι. 

σὺ δὲ φιλία γεωργῶν, 

ἀπὸ μηδενός τι βλάπτων" 

σὺ δὲ τίμιος βροτοῖσιν, 

θέρεος γλυκὺς προφήτης" 

φιλέουσι μέν σε Μοῦσαι, 

φιλέει δὲ Φοῖβος αὐτὸς, 

λιγυρὴν δ᾽ ἔδωκεν οἴμην" 

τὸ δὲ γῆρας οὔ σε τείρει 

σοφέ, γηγενήῆς, φίλυμνε, 

ἀπαθής, ἀναιμόσαρκε:" 

σχεδὸν εἶ θεοῖς ὅμοιος. : 

ΟΡΡΙΑΝ. 

ΟΟΟΧΙΥΙΙ. 

Το γοιέδ απὰ ἐδ 1)ορλίη. 

ΛΛ᾽ οὐδ᾽ ἠϊθέοιο πόθους ἐπὶ πᾶσα λέλησται 
᾿Αιολίς" οὔτι παλαιὸν ἐφ᾽ ἡμετέρῳ δὲ γενέθλη" 

δελφὶς ὥς ποτε παιδὸς ἐράσσατο νησαίοιο. 
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΄ ᾽γ , ἌΡ ΟὟ τ , «“ 
νήσῳ δ᾽ ἐνναίεσκεν, ἀεὶ δ᾽ ἔχε ναύλοχον ὕρμον, 

᾽ Α « ε αἵ -ΌὉ΄ ᾽ ’, ΩΣ 

ἀστὸς ὕπως, ἕταρον δὲ λιπεῖν ἠναίνετο θυμῷ 

ἀλλ᾽ αὐτοῦ μίμναζε παρέστιος ἐξέτι τυτθοῦ, 

σκύμνος ἀεξηθεὶς, ὀλιγὸν βρέφος, ἤθεσι παιδὸς 

σύντροφος" ἀλλ᾽ ὅθ᾽ ἵκοντο τέλος γυιαλκέος ἥβης, 

καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἠϊθέοισι μετέπρεπεν, αὐτὰρ ὁ πόντῳ 

ὠκύτατος δελφὶς ἑτέρων προφερέστατος ἦεν, 

δή ῥα τότ᾽ ἔκπαγλόν τε καὶ οὐ φατὸν οὐδ᾽ ἐπίελπτον 

θάμβος ἔην ξείνοισι καὶ ἐνναέτῃσιν ἴδεσθαι" 

πολλοὺς δ᾽ ὥρορε φῆμις ἰδεῖν σέβας ὁρμηθέντας, 

ἠϊθέου δελφῖνι συνηβώοντος ἑταίρῳ. 

πολλαὶ δ᾽ ἠϊόνων ἀγοραὶ πέλας ἦμαρ ἐπ᾽ ἦμαρ 

ἱεμένων ἵσταντο σέβας μέγα θηήσασθαι. 

Ἔνθ᾽ ὁ μὲν ἐμβεβαὼς ἄκατον κοίλοιο πάροιθεν 

ὅρμου ἀναπλώεσκε, κάλει δὲ μιν οὔνομ᾽ ἀΐὕσας 

κεῖνο τό μιν φήμιξεν ἔτι πρώτης ἀπὸ φύτλης" 

δελφὶς δ᾽ ἠῦτ᾽ ὀϊστὸς, ἐπεὶ κλύε παιδὸς ἰωὴν, 
κ᾿ " ᾽ 2 ΄ » « ᾶ 

κραιπνὰ θεὼν ἀκάτοιο φίλης ἄγχιστος ἵκανε, 

σαίνων τ᾽ οὐραίῃ, κεφαλήν τ᾽ ἀνὰ γαῦρος ἀείρων. 
Α ᾽ - 2 ᾽ Υ̓́ « , 

παιδὸς ἐπιψαῦσαι λελιημένος" αὐτὰρ ὁ χερσὶν 
- ͵ ’ « Ἶ 

ἢκα καταρέζεσκε, φιλοφροσύνῃσιν ἑταιρὸν 

ἀμφαγαπαζόμενος, τοῦ δ᾽ ἵετο θυμὸς ἵκεσθαι 

αὐτὴν εἰς ἄκατον παιδὸς πέλας" ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἐς ἅλμην 
"Ὁ ’ ε' 3.0 ΄ ; ’ 

κοῦφα κυβιστήσειεν, ὅδ᾽ ἐγγύθι νήχετο κούρου 

αὐτῇσι πλευρῃσιν ἀνὰ πλευρὰς παρενείρων, 

αὐτῇσι γενύεσσι πέλας γένυν, ἠδὲ καρήνῳ 

ἐγχρίμπτων κεφαλήν" φαίης κέ μιν ἱμείροντα 

κῦσσαι, καὶ στέρνοισι περιπτύξαι μενεαίνειν᾽ 
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ἠΐθεον" τοίῃ γὰρ ὀπάονι νήχετο ῥιπῇ. 

᾿Αλλ᾽ ὅτε καὶ πελάσειε παρ᾽ ἤοσιν, αὐτίκα κοῦρος 

ἁψάμενος λοφιῆς διερῶν ἐπεβήσατο νώτων" 

αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀσπασίως παιδὸς δέμας ἔμφρονι θυμῷ 
ιν ’ ͵ .“ ; Ἰϊθέ δεξάμενος φοίτασκεν, ὅπη νόος ἠϊθέοιο 
ν Ἀν ᾿ “ ΓΙ » , 
ἤλασεν, εἴτ᾽ ἄρα πόντον ἐπ᾽ εὐρέα τῆλε κελεύοι 

στέλλεσθ᾽, εἴθ᾽ αὕτως λιμένος διὰ χῶρον ἀμείβειν, 
Ἅ ’ ’ « τὶ [, " ᾽ ; ἢ χέρσῳ πελάειν, ὁ δ᾽ ἐπείθετο πᾶσαν ἐφετμήν. 

Οὔτε τις ἡνιόχῳ πῶλος τόσον ἐν γενύεσσι 

μαλθακὸς εὐγνάμπτοισιν ἐφέσπεται ὧδε χαλινοῖς" 

οὔτε τις ἀγρευτῆρι κύων ἐθὰς ὀτρύνοντι 

τόσσον ὑπεικαθέων ἐπιπείθεται, ἡ κεν ἄγῃσιν. 

οὔτ᾽ ἔτι κεκλομένοιο τόσον θεράποντες ἄνακτος 

πειθόμενοι ῥέζουσιν ἑκούσιον ἔργον ἑκόντες, 

ὕσσον ὑπ᾽ ἠϊθέῳ δελφὶς φίλος ὀτρύνοντι 

πείθετ᾽ ἄνευ ζεύγλης τε βιαζομένων τε χαλινῶν. 

οὐ μέν νιν μοῦνον φορέειν θέλεν, ἀλλὰ καὶ ἄλλῳ 

πείθετο, τῷ μιν ἄνωγεν ἄναξ ἕἑὸς, ἂν δ᾽ ἐκόμιζε 

νώτοις, οὔτινα μόχθον ἀναινόμενος φιλότητι. 

Τοίη μὲν ζώῳ φιλίη πέλεν" ἀλλ᾽ ὅτε παῖδα 
᾿ « -» 3 ᾿ ᾽ , 

πότμος ἕλε, πρῶτον μὲν ὀδυρομένῳ ἀτάλαντος 

δελφὶς ἠϊόνεσσιν ἐπέδραμεν, ἥλικα κοῦρον 

μαστεύων" φαίης κεν ἐτήτυμον ὄσσαν ἀκούειν 

μυρομένου" τοῖόν μιν ἀμήχανον ἄμπεχε πένθος. 

οὐδ᾽ ἔτι κικλήσκουσιν ἐπείθετο πολλώκις ἀστοῖς 

νησαίοις, οὐ βρῶσιν ὀρεγνυμένην ἐθέλεσκε 

δέχνυσθαι, μάλα δ᾽ αἶψα καὶ ἐξ ἁλὸς ἔπλετ᾽ ἄϊστος 

κείνης, οὐδὲ τις αὐτὸν ἐπεφράσατ᾽ οὐδ᾽ ἔτι χῶρον 



3:0 ΑΝΤΗΟΓΙΟΘΙΑ ΘΠΑΕΟΑ. 

ἵκετο τὸν μέν που παιδὸς πόθος οἰχομένοιο 
» 1 , -Ὁ » ε 

ἔσβεσε, σὺν δὲ θανόντι θανεῖν ἔσπευσεν ἑταίρῳ. 

Ἡαϊϊοιίῖσα, ν. 458. 

ΝΟΝΝΌΝ. 

σΟσχιχ. 

«Βαοοῆιιδ ἐρτμηιρἢ.8 οὐϑν 71πάϊα. 

ΑΙ χορὸς ἄσπετος ἔσκεν" ἐπεσκίρτησε δὲ πολλὴ 

Βασσαρὶς οἰστρήεντι πέδον κρούουσα πεδίλῳ, 

καὶ Σάτυρος βαρύδουπον ἐπιρρήσσων χθόνα ταρσῷ 

λοξὰ κυβιστητῆρι ποδῶν βακχεύετο παλμῷ, 

πῆχυν ἐπικλίνων μανιώδεος αὐχένι Βακχης" 

καὶ πρυλέες Βρομίοιο συνωρχήσαντο βοείαις, 

καὶ τροχαλῆς κλονέοντες ἐνόπλια κύκλα χορείης 

ῥυθμὸν ἐμιμήσαντο φερεσσακέων Κορυβάντων, 

καὶ στρατὸς ἱππήων κορυθαιόλον εἰς χορὸν ἔστη 

νίκην πανδαμάτειραν ἀνευάζων Διονύσου" 

οὐδὲ τις ἄψοφος ἧεν᾽ ὁμογλώσσῳ δ᾽ ἀλαλητῷ 

εἰς πόλον ἑπτάζωνον ἀνέδραμεν εὔιος ἠχώ. --- 

Καὶ δηίων ὅλον ὔλβον ἐληίζοντο μαχηταὶ, 

ὧν ὃ μὲν ᾿Ινδὸν ἴασπιν, ὃ δὲ γραπτῆς ὑακίνθου 

Φοιβάδος εἶχε μέταλλα καὶ ἔγχλοα νῶτα μαράγδου" 

ἄλλος ἐυκρήπιδος ἐπὶ σκοπιῇσιν ἹἹμαίου 

ὄρθιον ἴχνος ἔπειγε δορικτήτων ἐλεφάντων, 

ὃς δὲ παρ᾽ ᾿Ημωδοῖο βαθυσπήλυγγι κολώνῃ 
» 4 , ΄ “ ’ 
ἤλασεν νδῴων μετανάστιον ἅρμα λεόντωλ' 

ΟΝ ας «Ὁ. 
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κυδιόων, ἕτερος δὲ κατ᾽ αὐχένος ἅμμα πεδήσας 

Μυγδονίην ἔσπευδεν ἐς ἠόνα πόρδαλιν ἕλκειν" 

καὶ Σάτυρος πεφόρητο, φιλακρήτῳ δὲ πετήλῳ 

στικτὸν ἔχων προκέλευθον ἐκώμασε τίγριν ἱμάσσων'" 

ἄλλος ἄγων νόστησεν ἑῇ Κυβεληίδι νύμφῃ 

φυταλίην εὔοδμον ἁλιτρεφέων δονακήων, 

καὶ λίθον ἀστράπτουσαν ᾿Ερυθραίης γέρας ἅλμης" 

ἱοηψβίαοα, Στ. 289-250; 255-268. 

ΜΟΌΒΔΕΤΙΝ. 

σοι. 

Ηφγὸ απὰ Ζιοαπάον. 

ῬΩ μὲν χαρίεσσα, διοτρεφὲς αἷμα λαχοῦσα, 

Κύπριδος ἣν ἱέρεια, γάμων δ᾽ ἀδίδακτος 

ἐοῦσα, 

πύργον ἀπὸ προγόνων παρὰ γείτονι ναῖε θαλάσσῃ, 

ἄλλη Κύπρις ἄνασσα" σαοφροσύνῃ δὲ καὶ αἰδοῖ 

οὐδέποτ᾽ ἀγρομένῃσι μεθωμίλησε γυναιξὶν, 

οὐδὲ χορὸν χαρίεντα μετήλυθεν ἥλικος ἥβης, 

μῶμον ἀλευομένη ζηλήμονα θηλυτεράων" 

καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἀγλαΐῃ ζηλήμονές εἰσι γυναῖΐκες" 

ἀλλ᾽ αἰεὶ Κυθέρειαν ἱλασκομένη ᾿Αφροδίτην, 

πολλάκι καὶ τὸν Ἔρωτα παρηγορέεσκε θυηλαῖς 

μητρὶ σὺν οὐρανίῃ, φλογερὴν τρομέουσα φαρέτρην. 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀλέεινε πυριπνείοντας ὀϊστούς. 

Ξ Ε - ἣκ - κι 
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Ὡς οἱ μὲν, φιλότητος ὑποκλέπτοντες ἀνάγκην, 

κρυπταδίῃ τέρποντο μετ᾽ ἀλλήλων Κυθερείῃ. 

ἀλλ᾽ ὀλίγον ζώεσκον ἐπὶ χρόνον, οὐδ᾽ ἐπὶ δηρὸν 

ἀλλήλων ἀπόναντο πολυπλάγκτων ὑμεναίων" 

ἀλλ᾽ ὅτε παχνήεντος ἐπήλυθε χείματος ὥρη, 

φρικαλέας δονέουσα πολυστροφάλιγγας ἀέλλας, 

βένθεα δ᾽ ἀστήρικτα, θεμείλιά θ᾽ ὑγρὰ θαλάσσης 

χειμέριοι πνείοντες ἀεὶ στυφέλιζον ἀῆται, 

λαίλαπι μαστίζοντες ὕλην ἅλα" τυπτομένης δὲ 

ἤδη νῆα μέλαιναν ἀνέλκυσε διχθάδι χέρσῳ 

χειμερίην καὶ ἄπιστον ἀλυσκάζων ἅλα ναύτης. 

ἀλλ᾽ οὐ χειμερίης σε φόβος κατέρυκε θαλάσσης 

καρτερόθυμε Λέανδρε" διακτορίη δὲ σε πύργου 

ἠθάδα σημαίνουσα φαεσφορίην ὑμεναίων, 

μαινομένης ὥτρυνεν ἀφειδήσαντα θαλάσσης, 

νηλειὴς καὶ ἄπιστος. ὄφελλε δὲ δύσμορος Ἡρὼ 

χείματος ἱσταμένοιο μένειν ἀπάνευθε Λεάνδρου, 

μηκέτ᾽ ἀναπτομένη μινυώριον ἀστέρα λέκτρων 

ἀλλὰ πόθος καὶ μοῖρα βιήσατο" θελγομένη δὲ 

μοιράων ἀνέφαινε, καὶ οὐκέτι δαλὸν ᾿Ερώτων, 

Νὺξ ἦν, εὖτε μάλιστα βαρυπνείοντες ἀῆται, 

χειμερίῃς πνοιῇσιν ἀκοντίζοντες ἀῆται; 

ἀθρόον ἐμπίπτουσιν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 

δὴ τότε καὶ Λείανδρος, ἐθήμονος ἐλπίδι νύμφης, 

δυσκελάδων πεφόρητο θαλασσαίων ἐπὶ νώτων. 

ἤδη κύματι κῦμα κυλίνδετο, σύγχυτο δ᾽ ὕδωρ" 

αἰθέρι μίσγετο πόντος" ἀνέγρετο πάντοθεν ἠχὴ 

μαρναμένων ἀνέμων" ᾿φεφύρῳ δ᾽ ἀντέπνεεν Ἰυὖρος, 



᾿ 

ΜυδϑδΑΣΕυϑδ. Ἐς: 

καὶ Νότος ἐς Βορέην μεγάλας ἀφέηκεν ἀπειλάς" 

καὶ κτύπος ἣν ἀλίαστος ἐρισμαράγοιο θαλάσσης. 

αἰνοπαθὴς δὲ Λέανδρος ἀκηλήτοις ἐνὶ δίναις 

πολλάκι μὲν λιτάνευσε θαλασσαίην ᾿Αφροδίτην, 

πολλάκι δ᾽ αὐτὸν ἄνακτα Ποσειδάωνα θαλάσσης" 

ἀτθίδος οὐ Βορέην ἀμνήμονα κάλλιπε νύμφης" 

ἀλλά οἱ οὔτις ἄρηγεν, "Ἔρως δ᾽ οὐκ ἤρκεσε Μοίρας. 

πάντοθι δ᾽ ἀγρομένοιο δυσαντξὶ κύματος ὁρμῇ 

τυπτόμενος πεφόρητο, ποδῶν δέ οἱ ὥκλασεν ὁρμὴ, 

καὶ σθένος ἣν ἀδόνητον ἀκοιμήτων παλαμάων. 

πολλὴ δ᾽ αὐτόματος χύσις ὕδατος ἔρρεε λαιμῷ, 

καὶ ποτὸν ἀχρήϊστον ἀμαιμακέτου πίεν ἅλμης" 

καὶ δὴ λύχνον ἄπιστον ἀπέσβεσε πικρὸς ἀήτης; 

καὶ ψυχὴν καὶ ἔρωτα πολυτλήτοιο Λεάνδρου. 

Ἡ δ᾽, ἔτι δηθύνοντος, ἐπ᾽ ἀγρύπνοισιν ὀπωπαῖς 

ἵστατο, κυμαίνουσα πολυκλαύτοισι μερίμναις. 

ἤλυθε δ᾽ ᾿Ηριγένεια, καὶ οὐκ ἴδε νυμφίον ᾿Ηρώ. 

πάντοθι δ᾽ ὄμμα τίταινεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης, 

εἴ που ἐσαθρήσειεν ἀλώμενον ὃν παρακοίτην 

λύχνου σβεννυμένοιο. παρὰ κρηπῖδα δὲ πύργου 

θρυπτόμενον σπιλάδεσσιν ὅτ᾽ ἔδρακε νεκρὸν ἀκοίτην, 

δαιδαλέον ῥήξασα περὶ στήθεσσι χιτῶνα, 

ῥοιζηδὸν προκάρηνος ἀπ᾽ ἠλιβάτου πέσε πύργου. 

κἀδ δ᾽ Ἡρὼ τέθνηκεν ἐπ᾽ ὀλλυμένῳ παρακοίτῃ, 

ἀλλήλων δ᾽ ἀπόναντο καὶ ἐν πυμάτῳ περ ὀλέθρῳ. 

80-41; 289.841. 









ΒΟΟΚΊ. 

1,. 9. βάλλ: ΤῈΘ τπομοβυ] 16 βίδπαϊηρ ἃ]ομθ δὲ {Π6 

Βερσὶ ππίηρ οἵ {π6 11π6, δῃᾶ αὖ ἴῃ 6 δῃηᾶ οὗ {πΠ6 ἀθβουιρίϊοῃ, 

18 ὙΟΥῪ ΤΟΤΟΪΌ]Ὲ ἴῃ {π6 ασθοκ. Ὅν. Οἅ. ἰκχ, 290 :-- 

σὺν δὲ δύω μάρψας ὥς τε σκύλακας ποτὶ γαΐη 
κόπτ'. 

Τὴ ὕνψο νγ611-Κπονση Ῥαββαρθβ οὗ ΜΠΠΤΟῺ ἃ δἰυ τ οἤτδοῖ 5 

Ῥτοάἀποθᾶ :--- 

““ 1ὴ 15 τὶρῃξς απ 

δταβρὶπρ ἴθ ἱπουβδπα {Πππππ ἅθυϑ, τυ πο ἢ 6 5 ξ 

Ῥοίοσθ Ηΐσα, ΒΟ ἃ5 ἴῃ {Ποὶν 50]5 ἱπῆχ᾽ ἃ 

γίαρσιοϑδ: ἴΘΥ δβϑίοπιβ ̓ ἃ 811 στϑϑιβίδῃηοο Ἰοβέ, 

811 σουταρο ; ἄονπ. (ΟἿΣ 1416 θᾶ Ρροπ5 ἄτορί.᾽ 

Ῥαγαᾷσῖδε 1,οδΐ, ὈΚ. νἱ. 

“ὙΒ116 ον ον ΤΠθτὴ {ὐϊατηρμαηΐ Πϑδίῃ ἰβ ἄατε 

δἤοοῖ, θὰΐ ἀρ] ἃ ἴο βυῖκο.᾽"---7ὺ. ὉΚ, χὶ. 

1. 22. Μυρμιιδόνεσσιν ἄνασσε. ΤῊΘ 5οογὰ ὙἸΈπ ΒΒ Ι ἢ 
{15 15 αἰϊοτοᾶ 15 σοϊασηθᾶ Ὦν ΔΟὨ]165᾽ ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν 
ἀνάσσεις; Ῥ. 4. 1. 10." 

Π,. 18. γαὶ κκὰ τόδε σκῆπτρον. 

“δ βορρίσπιμι ποο--ἀοχίγα βοθρίσιτη πδᾶτὰ ἕοτέθ στο αῦ--- 
πὐυτηαιδτῃ στο πμθ Ἰονὶ ἔὰπᾶθι γἱγραϊζα τι 0 τα ὈΓᾺ 8, 

ΟΌΤΩ ΒΘΙΠ6] ἴῃ 511γ15, ἴπιοὸ ὧἀ6 βίϊγρο τϑοϊβιιση 

ὩγαῖχΘ οατοῖ, μοΒαϊΐαιι6 οσομηδβ οὗ Ὀσδοοῖα ἔρυτο. 

Ργὶγρ., Αϑη. χὶϊ. 206, 

ῬΑΘΕ 

ὡ- 

Νο. 

Ι, 

πι 



ῬΑΘῈ Νὸ 

ὅ. 1: 
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Ι,. 18. Ἦ καὶ κυανέησιν. Τὰ ἰἴΒ ἀπποσοοββατν ἴο αποίθ μ6 
Ἰπηϊξα 1 0}5 οὗ {Π18. σϑ]ρταίθα ραββδαρθ Ὀν Οδέα!]α85, ᾿χῖκ. 
205; δῃᾷ ὙἹΥΡΊ], Αθῃ. χ. 100. ΜΙΠῈῸΟΙ τπᾶκοβ ἃ ἤπθ 8Ρ- 

ῬΙοαύίοη οἵ 1 :-- 

“ΤΆ ὑν 116 ΟΟα 5ραῖκθ, Δι ὈγΟβὶα] ἔγαρτϑμοθ ΠΠΠ ἃ 

811 θᾶνθῃ, ἃ πᾷ ἴῃ [Π6 Ὀ]αβσβθᾶ ϑριγὶῖβ οἱδοί 

5686 Οὗ δ νν 70Υ ᾿ῃ6 Π{Ἀ}]16 αἰ ι56α,᾽ 

Ῥαγν. 1.05, Ὀκ. 11ϊ. 

Ῥμριάϊαβ δαταϊς(ο (πὰ {Π6 Ἡοτηθστῖο ἀθβουϊρίϊο τγὰβ 

[Π6 τη 6] νον μ6 πὰ Ὀθίοσα ἴσῃ ἴῃ [Π6 δχϑοιίίοη οὗ 

Ἠ1Β ΟΠ ΒΘ] Ρ Βα τη6 βίαΐϊαο οὗ Ζθιιβ αὖ ΟἸντηρία. 

1,.1. ἠύτε ἔθνεα. 1 πᾶνᾳ βοϊθοϊθαᾶ Ἰᾶυβοῖν, ἰδ τγ]} θ6 5θθῃ, 

ἔροση ἴΠ6 1 Π21165 ἴῃ {π6 Πα (οἵ νι μϊοῖ {Π18 18 1η6 ἢγϑβέ 

τπᾶΐ οσΟα.15) ἔστότα {Π6 ᾿π συ ηβῖο θθαὰὺίν οὗ {Π6 ραββαρβϑϑ, ἃηᾷ 

ἔνγοση (ποθ ὶν Θχθι ]]νηρ [π6 Ἰαχυνίδηοα οὗ ἕδπον ἀπᾶ 

{μ6 ἴονε οὔ Ναίΐασθ μοῦ ομαγδοίουϊζε Ἠοτηθσ. ὍΟοἹ. 

Μαυτο (ΤΠ έογαΐαγνο οἵ Ἀποῖθηξ Οσθθοθ, γο]. 1ζ. ῥ. 89) το- 

τη Κ5---1) ὑπαΐῦ {πον ΠΌΤΩΡΘΥ,, ἃ8 ἃ ΘΘΏΘΥΙΆΙ τι]6, γΑΥ165 

ἸΏ ΘΥΒΘΙ͂ν τσὶ {Ππαΐ οὗ [Π6 δυθηΐβ ἀθβοσι θᾶ. ““Ηρποε ἐπ6 

βίτηῖ]65 οὗ ἴπ6 Πα, ἃ5. ἃ σΟ ΒΘ] ἼΘΏΟΘ οὗ {Π6 ρσγϑδίθυ βίτω- 

ῬΙΙοΙέν οἵ 115 ἀοίίοη, ἃ 6 ΤΥ ὩΠΤΩΘΥΟΙΙ5 ΤΠ {ΠΏ 056 οὗ πὸ 

Οἄνββου. ΤῊ ἢγβέ Ροοῖς οὗ [πὸ ΠἸδὰ 18 σϑιβαυ Καῦ]6 ἀρον6 

{86 γεϑβέ ἴου 1Π6 Ὡστθον ἃηᾶ αϊνουβὶν οὗ 1(8 ἀθίαι]β. ; ἰΐ 

σοηῃΐαϊηβ ΔΟΟΟΥ αἰ ρῚν Ὡοΐ Ο.6 5ἰτηῖ]6, θοῖηρ [Π6 ΟὨἿΥν ῬΟΟΚ 

αἸβ ρα βμοα Ὁ. 15 Ῥϑου]ανῖέν :᾿ (2) π ἄνν8]15. ὑροῖ 

{ποῖν' ““ ραγθπίμοίϊο ΘὩ]υροιηθηξ,᾿ ΟΥ̓́ΤΠ6 γᾶν ἴῃ ΒΙΟ 

ἴῃ6 Ροθῦ ψουΚβ πρὸ Ὠ18 ᾿πᾶρ65, Δ ἃ ἂνν6115 ἀΡΟῚ {Π6 ΟΥ̓ δ- 

τηθηΐα] ο]θηηθηΐ οἵ [Πη6 οοτηραυῖβο ΘΟ ἃ {Π6 Ἰϊγηϊβ οὗἁ 

[6 ΘΟΙΡΆΤΊΒΟΙ. 115611. ΟΥ̓́ (15 Ῥϑοῦ] αν ἔδαΐατο οἵ Π6 

ἩΥΩΘΥΊΟ βἰ τ 1165, ᾿μδίδ 008. νν1}1} 06. ἔοπη ἴῃ ῬΡ. 28, 86: 

ΝΟ. χυΐ. 11. πὶϊ. 277; Νο. τἶἰν, ἃ, χχῆν 555, πὲ 

Ῥτθβθηΐ γοϊυτηθ. 

1,.9. βοτρυδόν. 80 ὙἸτρῚ] (Ὁ, ἵν. 668) οἵ Β665,““Ἰ6πεῖ8 ἀν ᾶγη 

ἀθτηϊςογο στα η}18.᾽᾽ Ὅμ6 ᾿ηἰτοδποίϊοῃ ΟὗἉ {1Π|15 βία 16 νυ [ἢ 

ἃ Βἰταῖ]6 18. ἴἢ δοοογάδησθ ν᾿ {π6 ΘΧα θοταηΐ ΤΟΥ ]1{ν οὗἁ 

ἨοταοΥ 5 ἱπηαρὶ πδίϊοῃ. Τῆι, ἴοο, ἴῃ {πὸ ποχί θχύγδοί νγ6 

αν ἔγα βίτῖ]68 ΟἹ οβοῖν [ΟἸ]ονγῖηρ Οη6 ΔΠΟΐΒΘυ, “ Ηδ 

κι ψά φ ἐμ" Ξ- γα νιν (ὦ διῶ. .. 
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ἄοσϑ5 ποῖ ϑϑϊζαΐθ 0 ῬΟΥΤΟΥν Β6ΥΘΤΆΙ] ΠΡΌΤΟΒ ἴπ δι σΟΘΒ5Ί 0 ἢ 

ἔχοι ἔῃ 6 βᾶγηθ οἱδ85 οἵ παΐισαὶ ῬΏΘΠΟΙΠΘΠἃ ; ὃἃ5 ἴζ Ὠϊ5 

ταϊη ἃ, ΟΟ6 ῬΟΥΘΥΓΌΠΙν ἀγγοβίθα Ὀν {Π6 ἃρίῃβϑββ οἵ {Π6 

ῬΆΤΆ]16], μα ἔοπ αν ἄνγοὶῦ οὐ 10 {11 {πὸ αἰὰ 10 σαρρΠθᾶ 

ν»ὰᾺ5 Θχμαιιβίθα."-- 7. 

ἘΠΙΣῚρΡΙ 68, ἃ5 15. γ06}1} Κποσ ἢ, ἢ ὰ5 ἰγηϊζαίοᾷ (15 ρᾶββϑρθ 
ἴῃ {Π6 ορϑηΐϊηρ οἵ μὶβ ῬΒοθηἶδβαθ, ΒΘ ΛΗςρΟηΘ. Ὁ 

6 νγ8115 οἵ ΤΏΘΌΘΒ θᾶ 5 {Π6 ὨΔΤΩ65 Δη ἀονὶςοθβ οὗ [86 

Αγρῖνο Ἰθαᾶθυβ. ΤῺΘ Β0θμ6 ἴῃ ἔνδμῃοθ, ᾽) ΒΟ ΒΒ ΘΡΘοοαἃ 

ἀοβουῖθοβ {Π6 Ὀοβίθρουβ οἵ ΤΟΥ ΒΟ τὰν 8150, ἰδ Β85 

ῬΘθ τϑυηαυκοᾶ, θ6 ἰτασϑᾶ ἴο ἴΠ6 βᾶτηβ βουτοθ. 

ἴ,. 11, γῦν δ᾽ ἄλλους μὲν πάντας. 

«ς ΟἸΘΑΥΙ͂ν ἴπ6 τοϑὲ 1 θθμοΙὰ οἵ ἴπ6 ἄδυκι ον ἃ 50ῃ5 οὗ 

Λοδαῖὶὰᾶ; 

Κη ἴο Τὴ6 Ὑ7611 ἃ16 {86 ἔαδοθϑβ οὗ 41}: ΠΣ ΠΤ 68 

ΤΙ ΤΘΙΘΙΏΌΘΥ : 

νον ὕνγο σὩ]Ὺ Του ἢ, ΒΟ ἴ 566 ποί διῃοηρ ἴπ6 

ΟὐΥ τ Δ} 4613, 

Οαβίου ἢθοὲ ἴῃ {Π6 οδτ---ΡοΟΙγ ἄθιιΚοα τᾶν τ {μ6 

οαϑίμβ-- 
οὐ ἄρατ ὈΥΘΓΠΥΘῺ οὗἉ τηΐῃ6---ΟἿἹ 6 Ῥᾶτδηΐ Ἰονθᾶ τιβ ἃ5 

ἰἸηΐαμίβ, 

Ατῷ ἴδον ποῖ ἤθσθ ἴῃ {π6 Ποβί, ἔχτότ τπδ ΒΌΏΟΓΟ5 οὗ 

Ἰονοᾶ Τιαοοάδθιηοῃ, 

ΟΥ̓ ΤὨΟΌΡ ΤΠ. οἄτηθ υνἱτ (Π6 τοβδὺ ἴῃ Ξὶρ5 {πα Βουπᾶ 

{γοιρ ἢ [6 τυ αΐθυβ, ᾿ 

ἄδτο {πον ποῖ δηΐου {πὸ ἥρῃηΐ οὐ βίαπα ἴῃ ἔπ 6 σοπηο}} 

οἵ Ηθτοθϑβ, 

811 ἴῸΣ ἴδασ οἵ [6 βΒῃδιηθ δηᾷ {6 ἰϑυπῖβ τὴν ΟΥ̓ ΤῚ6 

Βὰ5 ἀνα Κοη ἃ 1 

50 Βαϊὰ 586 ;--τίῃθυ Ἰοῃρ βίποθ ἴπ Εδυ 8 βοῦξ ΤΊ 5 

616 ΤῸ Ροβίηρ 

ΠΥ 6, ἴῃ ΤΠμοὶν οὐ ἄθδν Ἰδπᾷ, ποὶν αὐ Βου] απ, [.ὰ- 

οθἄδρχαοι.᾽᾽ αιυαγαὰ ΟὙαυεπ Ηαιυΐγεν. 

1.1. ὡς δ᾽ δτ᾽ ἐν αἰγιαλῷ. 

“ΑΒ ὃν 18 ννεβδὲ ψἰπᾶ τὶν ἢ, [6 οσθδῃ ὑγᾶΥ 65 

ἀΔΒῺ ἕο συ ἃ ΟἹ {Π|6 Δ τ- ΤΘΒΟῸ ἢ ἀρ; ΒΠΟΤΘ, 

ΡΑΘῈ Νὸο. 

11. -- 



ῬΑΘΕ Νὸο. 

12. ΥἹΣ 

3 ν 5 

14. 

10 

ΙΧε 

360 ΝΟΤΕ ΚΒ. 

Ὑγᾶγ 6 ΠἸΡΟῚ νὰν ; ἢγϑί οαΥ7]15 (Π6 τυ Πα θὰ 

ν᾿ 1 Πρ ΟΥΘβδῖβ ἢ ἀηοὴ Ὑ] (ἢ {πὰπ  Υἱηρ᾽ ΤΌΔΓ 

10 Ῥγοα ΚΒ ὌΡΟΣ {Π6 ὈΌΔΟ], ἀηα τότ {Π6 ΟΥΔΡ5 

ΤΘΟΟΙ] Ωρ, ΠΙηΡ5. 1 ρ᾽δΐ αν 65 115 μοδᾶ 

δΙοῦς, δηἃ (ο05565 Βϊρἢ (η6 τυ] βθατ-ΒΡΥΑΥ ; 

ΘΟ] τι.) ΟἿ ΘΟ] τ}, 50 {Π6 Ποβίβ οἵ ασθθοθ 

Ῥου ἃ, σ6856]658, ἴο 186 νγ87.᾽ ΤιοΥὰ Π1)εγῦψ. 

Ι΄. 8. οἱ δ᾽ ἄλλοι. 

“Τῇ τοϑέ ἴῃ β᾽ 606 Τ᾽ 6, 

ἃ5 Τπουρἢ ἴῃ 81] (μδ΄ τηϊρν τηονϊηρ ποδί 

νοῖϊοθ μΒδᾶ ἢοῦ ῬΈΘῈ : ἃνγα [Ὁ [ΠΠ6}} Ἰθαάθυβ ψτοῦυρῃξ 

5116 Π)66 50 ἄδε6ῃ ; Ψ 1116 ἔγοτη {ποῖν ναυϊθα ΔΥΎΏ5 

ἃ δ᾽ 1{{ογ]ρ ταάϊδησο βἰιοέ Γμγουρθοαΐ {16 Πο]ἃ." 
Ῥγίσμέ. 

1. 9. ἐς μισγάγκειαν. Τμ6 πηΐοπι οὗ ἔμ8 ἔνχγο βέμθδτηβ 
ἴῃ {0:86 Ῥοᾶ οἵ (μΠ6 τανῖηθ ἄοθβ ποῦ ἈΡΡΘΔ, ἴῃ οἰ 6. οὗ [86 

ῬΙδοο5 6 τ Ὑ1ΡΡῚ] Γ0]1οννγ5 Η οσλθν (Ἀθη. 11. 307 ; χΊϊ, 523). 

ΤῊ ΤΌΞἢ οἵ Βοραϊαΐθ νν ἀίου -ΟΟὙ565 15 ἴ6 ΟὨϊθί ροϊηΐ ἴἢ 

{86 Ἰαΐζοτ :-- 

““ Παδμῃΐ βοῃϊίατῃ Βρατηοβὶ ΘΙ 65, οὗ ἴῃ ΔΘαῦοτα σα τὴς 

αὐϊδαθθ βαθτῃ ῬοΟριι]αΐτι5 116},᾽ 

ΤῊΘ δηῃοϊθηξ {116 οὗ 156 ὙΠῚῈῺ Βοοῖς ἴοοῖκ 1(5 Ὠδτὴδ 

ἔγνοια {Π15΄ ἔδθηοιιβ 506 η6, ““ὙΠΘΤΘ ἰ8, ῬΘΙΔΡ8, Π0 δ|6- 

τοίϊηθ," βὰγ5 Μίατο, “ἴῃ {πΠ6 ΨΏΟΙ6 νδηρθ οὗ φῬορϑίϊοδὶ 

βούϊο 0 ΒΡ ΙΤῈ5. ΤΟΥ͂Θ ῬουΘΥ 1 16 6 1155 οὗ δατηϊγα- 

το ἃπᾷ ἰπίουοδί {πὲ ΔὩανοιδομθ, ἃ ἤμ6 Ῥγοοῦ οὗ {86 

Ῥορί᾿ 8 δον οἵ ᾿πραυ θη 116 ἀμ τϑδ] ιν ἴο Ὠ15 ΔΟΙΟΥΒ 

νἱτ. ἴμ6 ΒΙ Δ ]Π]6δὲ ΔΡΡΆΓΘΗΕ ἀιποιηΐ ΟΥ̓ τηδοβί ον. 
ἙΠΟΤΟ ἰ6 ἃ ἰαοὶϊξ σομίταβεέ. Ὀθίννθθῃ [θ᾽ δῃᾶὰ Ἠρ]θῃ 

τὨσου σους {(Πη6 ὈΟΟΚ, ἃΒ ΤΠΟΥΘ 15. 4150 θοίννθθῃ {Π6 ὕψο 

ὈσΤοίμοτβ, ΗἩθοΐοῦ ἀμ Ῥδυ δ. 

7.1, Ἕκτορ, ἀτάρ. ΜΝ ΔΒοῺ 08118 {Ππ|658 ““ {16 ὕνχο τηοβὲ 

ΘΟΙΩΡ ΡΤ μΘβῖν 1165 δυο Ὀγθαί πο Ὀν Ἰονθ,᾽ δηῃᾷᾶ “1Π6 

ἐο8ΐ οἵ ἰΓα π5] ΐουβ.᾽ ΟἿὨ 1086 {πᾶ 6 δὰ Ὀοίοσϑ μΐτη, ἢ6 

δἶνθβ [86 Ῥᾶ]πὶ ἴο οί ΘΟ :- 

“«Ὑρῖ τῇοιι, τὴν Π οοίου ! (ποὰ ἃτῦ ἃ}1 Δ]ΟΠ 6, 

οἷν, τ οἴ 61, ὈσΘῖ το , Ὠ 58 ἃ, 1} ἴῃ Ομ 6.᾿; 
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Τοτὰᾷ Πουθν᾿ Β το θυ ῖηρ 15. Βι γα Σ]Α 7,- 

“ς Βαυΐ, ΗἩδοίον, μοι ἴο τὴϑ ἃ 811 ἴῃ 016; 

Βῖσ 6, τροΐμ τ, θυ σ ἢ ! τοι, τὴν νοι οᾷ Ἰον6 1 : 

ΤῊΘ Ἰαΐθ Νῖσν. ὙΥ ουβΙ ον 5 {γα β] τοι οἵ (15 Ῥάββδθθ» 

δύϑῃ αἴζεν Μν. Τϑηη υ5οι 5, ἤδη νν Βἰο 10 15 τα ΠΟΥ ΤΏΟΓΒ 

αἸἤιι56, 15 ὙΘΥῪ δ᾽ 6551] :--- 

“ Κὸ {πο ν, 1 Πρ ποι ρ 8, οὐ {Π6 Ὀγᾶρσα οὗ γγὰ 

βαΐ τπνου ἢ τπ6 αἰρῦ, {π6 ννατοῆτοβ ὈΤαΖίηρ ΠΙΡὮ. 

Α5 ψ ἜΏΘη {Π6 το) ἃ πα ΘΥΟΥΥ ΒΒΪ ἴηρ' 5ατ 

Ῥθᾶπμῃ Ἰογο]ϊοβί, θα 6 ν ἰἢ ἀ5 ἴῃ 5] ΤΌΘ Υ 116, 

ἃηα ἴῃ Οθατν οὐ11ὴ6 βίδη ἃ γον θα] ΠΟΥ Όν 

ΒΠΔΥΡ ῬθᾶΚ, ἀπ βιι  ΚΘῺ νΆ]116 νυ, δα τἰθα Ἡ1]]: 

Ὅ66Ρ Ρροὴ ἄθορ ππιτίθυα]6 16 5ΚῪ 

θὰ ΚΒ Ορϑ, ἃμᾷ {Πὸ ηἰρθῦ Βρυθααβ σαϊτῃ Δα 511], 

11 ἐΠ6 δίατβ 5ϊη8, ἀμ 70υ [π6 ΒΒ μου α᾽5 μϑασὶ ἀοίι Π]]--- 

δ΄ ο ἢ ἴῃ ἐπ ῖτ' ται τἰτπᾷ6 ἔγότη Χ ἀπ τι5 βίσθδτη, 

θοίννχο [6 ΤΟ] Πρ υἶν ον δια [ἢ 6 τὶ» 

ἴῃ στοῃΐύ οἵ Τὸν 6 ΤΟ] Δ τ ἀἰοἢ ἢ 65 σ]θατη, 

ψΥ ΒΙο τ 6 τθ Κη α]6 ἀπ ἃ 11 ηἰρ βιιδίαϊη. 

Α τοιβαηὰ ἤτοϑ σου θαυ πη ΟΝ {86 Ρ] αἷμ, 

δηἃ Ὀοϑιὰθ ϑϑ ἢ βαΐ ξεν, τὰ [Π6 58 1η6 

οἵ θυτηΐηρ ἤνο; ἀπ, σπατηρῖηρ [6 τυ ἰΐθ σταῖπι 

οἵ θαυ ]ΟΥ ἃπα 5ρ6]ῖ, {μ6 βίθϑἂβ ἴὴ οὐδουθᾶ Ἰἰὰ6 

Βατὰ Ὀγ {ποὶν σμανϊοῖβ βίοοα, νν αἰτίη [86 Πάν αἰν]η6.᾽ 

1.17. Λιταὶ . . «ἴΑτης μετόπισθε κιοῦσαι. “ΤΏ ἴΑΤη 
οἵ ἴΠη6 Ἰαΐου Οὐ 6 ΚΒ ἰβ Ο] ἁταϊτν βἰτη }]ν, τν ἢ ἃ Βδᾶον οἵ 

Ποδύϊην Πα ρῖηρ ἴἢ {6 ἀἰδίδηοθ; ἃ5 ἴὰ {π6 ἤρττο οἵ [η9 

Ἰϊομ 5 Ὁ ἴῃ ΑΘβομν]5 (5. 690-715). Βαῖ [μ6 ψοτᾶ 
ΠΟΥ͂ΘΙ ὈΘΔΓΒ ἰῃπ ΠΟΙΟΥ͂ ἴΠ6 56η86 οἵ οδϊατηϊζν σοτϊηϊηρ 

ΒΙΤΏΡΙν ἴτοιυ υνἱτῃοιι.---Ἴ τὰν Ὀ6 βαϊὰ {παὸ τπ6 τυυοτὰ 

Τετηρίτοββ νου Ὀεβδῦ τορτοβθηῦ ἴπ6 Ηογμουῖο ᾿ἰᾶθα οἵ 

Ἄτη. ἴῃ {πὶ5 5Β6η56 ἴδ νν ἢ} ΒΌΡΡΙΝ ἃ σοῃδβίβίθηξ τηθδηΐῃς: 

ἴ0 [6 ἢπθ ραββᾶρθ ἴἢ [8 Βρθθοὶ οἵ Ρ]ιοθηὶχ :--- ΕῸΥ νγα 

16 ΒΥ 10, 50 5.5 6 φΡορῖ, ἴο [ἃ11] ἰῃἴο τουιρίατίοι, ἃπᾷ 

ἴο οἴη, ᾿ἱῃρϑηΐοιιβ ΟὨΪν ἰὰ ποῖ βιοῖϊῃρ οὐ ἴαθ]τ, ἀπ 

ΡῬΑΘΕ Νο. 

18. ΣΧ. 

2... ΧΕ 



ῬΡΑΘΕῈ Νὸ. 

26. χιν. 

28. ΧΥΙ. 

32. ΧΙΧ 

ὅ9, ΧΧ. 

362 ΝΟΤΕΞΒ. 

σον θυ τ Δ Θχοῦβοβ; θυ βῖον, δῃᾷ κΚ 186 Πα]ἔ- 

Βοαυίοᾷ ἀθοσθρὶς Λιταὶ, ἜΘ γα μᾶνα ἴο τᾶ Κα ΟἿΤ 6ῃ- 

{ἰτοαῖῖθ8. [Ὁ ραγἅοῃ, ἂἀπμᾷ τὺ {μῖηκ οὗ τεοβίιϊαςτο) ἃπᾶ 

διηθηιηθηῦ, Ὑρῦ ἃ5 θυθὴ {6 ροᾶβ ᾿ἰβδίθῃ το {πεῖ} 6ῃ- 

{τθαῖϊοβ, " 50,᾿ βᾶυ5 Ῥῃοθηΐχ, " 5Βμοι]ᾶβ μοὰ ἀηἃ ΑΘὮ]]1165; 

δηᾷ ἢ τποα ἀοβέ ποΐ, ΤΠ 6 ἢ ταὰν δδί ἴμου γοῦ {Π ν 5611 [41]... -- 

Οσἰαάςίοηε. 

1,. δ. Ζεὺς δὲ πατήρ. 

«« ὙΠΟ ψοῦ π6 ΕΔΙΠΘΥ βυηΐϊῦ τ Ἱ τ ἔδυ; ἀπ Ὧ6 

δ] ατῖηρ ἃγηδ2Ζ6, ν᾿ 58 1618 ὈΘΒὶη ἃ πἶτα ΠΌΣΗ; 

βίοοῦ Κ ἃ Βυαπίρα Ὀθαβί, Οὐ τσ πθα το Ηδθ 

ἃ Π|Ὲ6 πᾶ ἃ {{{{16, ὁμβαμπρίηρ, Κπθα ἴου Κπθϑ. 
ΤΡογϑίοθῃ. 

1,. 17. ὡς τε νιφάδες. Ηδγδ {Π6 σΟΥΩΡΆΤΊΒΟΏ 1165 5ΒΙΤΔΡῚΥ 

Ῥούνσθθῃ [π6 ἔσϑαῦθηον οὗ [Π6 5ηονν-ἤλκα5 δα {86 γ 0116 8 

οὗ τηϊββὶθβ. ΤῊ τϑιμδίη θυ 15 οὐ μαι θηΐαὶ, Δηα ΔΠ ΟΣ 5 ἃ 

σοοᾶ ΧΙ }0]6 οἵ 1Π6 Ῥδυθη Π 0108] ΘὨ]Υρθιηθηΐῦ 50 ἔτα- 

ααδπΐ ἴῃ {πΠ6 Ἠογμοσὶς βἰμλῖ]θ8. 8566 ἅθονθ, μοίθ οχ Νὸόο. 

ιν, Ῥ. 60. 

1. 18. ὀλοοίτροχος ὡς ἀπὸ πέτρης. ΗδτΟ, ὁπ {π6 οἴμοῚ 

Βδηᾶ, 85 8150 ἴῃ ΝΟ. χιν, ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες, [88 ῬΑΓΆ]16] 

8 ΤΩ ΟΓΘ 6] θοΓαίθὶν νου κΚοα ουΐ τη ἀθία!] {Π 8 18 508]. 

“ς Α5 ΒΌΤὴ6 διτιρα ὈΟΠ]ΩΘΥ, ἔτότὰ 115 ΤΌ Ὺ θοᾶ 

ἀδίδομ᾽ ἃ, ἀπ Ὀν {ΠπΠ6 νυν ΓΟΥΓΘῺ Τ᾽ 5. ΤΟΤῸΘ 

ΒΥ} ἃ ἄονν {86 ΟἸΔΗ 5. βίθορ ἔασθ, ννθη σοηβίδηϊ Ταϊη8 

[86 τιδβϑῖγθ ΤΌΟΚ᾽ 5 ἄνγη μο]ἃ πᾶν απδουμηϊηθᾷ; 

ψυ τὰ κἰαπύ Ρουη 45 10 Π᾿θ5; {86 οΥ̓αβῖηρ νγοοᾶ 

Τοβοἀβ ὈΘ ΔΙ ἴΐ; 5011] 10 ΠΠΤΤ 65. ΟἹ» 

ὉΔῚ] υυϊνίπρ αὖ (Π6 16 γ61 Ρ]αϊ ἢ, 

15 Βοδαϊοηρ ἱτχρα]56 Ομ θοκ᾽ ἃ, Ὁ Τ0118 ΠΟ ΤΠΟΓ6.᾽ἢ 
Τογὰ Π)ογύψ. 

1,. 3. ὡς δ᾽ ὅτε τις στωτὸς ἵππος. 

“(8115 δὶ ἀΡΓαρ 15 Γαρὶῦ ργυδοδορία ν πο 115, 

(απ ἄθτῃ 11 ΘΥ Θατιτι8, στη ρα τ6 Ῥοζτιι5 ἃροσίο, 

δας 1116 ἴῃ Ῥαβίυβ ἃττηθηΐδαιθ Θπμαϊξ Θα ΤΆΤ, 

“ὐϑνσυ. μι, νὰ... 

«δ» θὰ απὸ ον 
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αὐ αϑϑιιθίτιβ δα 6 Ῥουα ἢ αἹ Πτιτΐη 6 ποίο 

οτηϊοαΐ, ἀυτ ϑοίίβαιιο ἔγθυτῦ ΟΟΥ συ Ἰοἶθτι5 δ]ς16 

ἸαχατΣ Ια π5, Τα ἀτπιπίαιιθ ᾿1θ8 6 ῬΘΙῚ 6011, ῬΕΙῚ ΔΙΎΩΟΒ.᾽᾽ 

Αφη. κὶ. 492. 

1, 14, δάκρυα δέ σφιν. 850 ΥἹΓΡΊΙ, ον {86 ἔχμοταὶ οὗ 

ῬΆ1]85 :--- 

«ς Ῥρβὲ Βο]] ἴον θαπτ5, Ῥοϑὶ δ ̓ πϑῖ σα θι5, Αθίποι 

τ Ἰδουτηδὴ8, σαςϊβαπθ ματαθοίαξ συμ αϊθι5. οτὰ. 
Αφῃ. χὶ. 89. 

Ι. 17. Ξάνθε, τί μοι θάνατον μαντεύεαι. ““Οοτηρανοᾶ 
16. τηϑ] ΟΠ. ΒΟ ΗΘ οΐοῦ, Βοννανοῦ ἀθίθυτηϊ "θα, σἂγ- 

τίθ5 νι Ὠΐτη το {π6 Π6]ἃ οἵ θαΐ16, δ τοὶ ρατηρ {6 ἄλτκ 

ἀθδίϊην ἐμπαῦ ἀνγαὶΐβ ἶτη, μον Ιου ἰ8 16 το] ηρ οἵ 

ἈΘΒΙ]]165, Ο 5665 ὨΪβ βαυ]ν ἀθαίῃ θδΐουθ ἷ5. δυεβ, πᾷ 

Κηονηρ ΠΟΥ Οἷοβ6 1ξ στητιϑύ Φ0]1ονν ΡΟΠ ἴπ6 5] Δ ΡΟ οὗ 

ἨἩδοΐου, γϑὲ ἴῃ βρὶΐθ οὔ (μὶβ βῇουγβ 86 πιοβί ἀοιοττηϊηθᾶ 

ΤΟΒΟΪ τὴ. Ὀοίοτθ, ἀπ [η6 τηοβὲ αϊρη θα σαϊτη 655 δἰ θν 

ἴμ6 ἀεροᾶ."---α΄. Ο. Μῆζον, Ηἱοδέ. 1ι1:. ΟΥ. ἴ. Ῥ. 61. 8566 

ἔμ δηᾷ οὗ [πὸ οχίγασί ἴῃ Ῥ, 45: ἀλλ᾽ ἔπι τοι καὶ εμμοί. 
ΤὨΐΪθ6 ἀοβουϊρίϊοη οὗ ἴῃ86 ΠΟΥΤΟΥ δῃηᾶ τὰτα]δ ΔΟσΟΙΏ- 

Ῥδηνίηρ 6 δάνδῃοο οὗ {πὸ ροᾶβ 15 ἰτηϊταϊοᾷ νυν ΥἹΓΡῚ], 

Αρθῃ. ἰϊ. 612, δἀῃᾷ ὃν Ταββο, ΟἿθυ βαϊοστθο Γἰθοταῖΐῖα, 

ΧΥΙ, 92, 

Ι.. 9. κάτθανε καὶ ΙΤάτροκλος. ΟΡ. 

“ἴρβ8ε Ἐρίοαυτιβ ΟὈἱξ ἄθοισβο Τπυυΐη νυἱΐδθ, 
᾿ ᾿ Ε ε ᾿ 

ὰ γ 1Ὸ αι ῖτα Ὀ18. οἵ 1 αἰ σθΘΤ 6 ΟὈἶτο 1" 

Τοῦ. ᾿λλ. 1042, 

, 22. χάμαι δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς. ΟΡ. 

““ Ἐχοιδββὶ τηδηΐθτι5 τᾶ] σουο]τιίδαιιθ ῬΘη88,᾽ δίο. 

Υὶγα., Αοη. ἴκ. 416, 

“ ἈΟΙΙΠ165Β ἌΡ ΘδΥΒ στθαΐοβί αὖ ἐμ 6 ἢ ΠΘΤᾺ] στη θ5 πᾷ αἱ 

ἀμ6 Ἰηΐουνῖθνν νἱτἢ Ῥυΐδηη, ἃ 5066 ἴ0 θ6 σοιηρατθα τνὶτἢ 

ὯΟ Οἴου ἴῃ ϑῃηοϊθπΐ ροοῖχυ."---Ι͵ω ον, 

35. 

40. 

41. 

44. 

48, 

Νο. 

ΧΧΥ͂Ὶ. 

ΧΧΥΤῚ. 

ΧΧΥΙΣ. 

Χῖχ, 

ΧΧΧΊΙ, 
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δῖ, 

52. 

δ4. 

Νο. 

ΧΧΧΙΨ, 
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Ι,. 15. ὕ γε: 1.6. Ἐϊδοίμθα. Μυ. Ηδυυιδη, ἰπ ἃ ψοΥῪ 

Ἰητουθδίϊης ΑΡΡΘΠΑΙΧΣ, ἔτᾶσοβ [Π6 ΒΟΌ1065 Οὗ 15. δρίβοᾶβ 

ῬΑΥΓν ἴο {π6 Τ γυγῖαη ῬΠοΘηϊοαη5, δα ρΑΥν ἴοὸ Ἐσνυρί. 

ΤΏΘΓΘ 15 τατιο ἢ  ατηοττ ἴῃ {5 ρανὲ οἵ ΗΟΥΊΘΥ, Β᾽ 118} τὸ 

τμαΐῦ συ πῖο Ῥουνδᾶθβ τηδὴν οὗ {η6 Ἠοχηοτῖο Ἡ ΙΩΒ ; 566 

ΘΒΡΘοΙΠν {πΠ6 Η τὴ ἴο Ηρθτῖηθβ, Ρ. 99θ. ΤῊΘ ὈαυΊθβαπο 

ἴῃ νὴ ΗδΥΟᾺ]65 15. τορυθβθηίθᾷ ἴῃ Εν 465 ΑἸοθβοῖβ 

18. ἃ βΒίγοῃρ ἰῃηβίδῃοο οὐ {15 σογηΐο οἱθιηθηΐῦ ἴῃ η6 ἐγϑαῦ- 

γηθηΐ ὃν {Πη6 ΟὙΘΘΚΒ οἵ {πο ὶγν' ροἂβ ἃ ὨΘΙΌΘΒ, 

Τ,, 18. ἀλλ᾽ ἤτοι πρώτιστα. Ον. Νίνα. Οθοτρ, ἱν. 44], 
“«Τῃ6 Ηοτηδυὶο βίου μὰ85 οὐϑὺ (6 ΊΡΡΊ Δ ἰγοϊϑεϊοιι 

{186 δαἀνδηΐαρ οἵ δρροβίίθβῃθββ. υοΐθιῃβ πᾶ5 Ὧ0 Θοῃ- 

πϑοίίο 1} {Π6 1058 οἵ Αὐ᾿ἰβέαθιβ᾽ 665, θαΐ ἃ οἴοββ 9η6 

ΜΙ {Π6 ῬΟΙΡΙοΟΧΙιν οἵ (26 ψὶηα- Πρ γονάρου ἴῃ 

ΒίΓΔηρΘ νναΐθυβ.᾽" ---Παμψηιαη. 

1. 13. ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πέδιον. 

“Πε686 {0 {π6 Ἐν Ῥ]αΐη5, ΘΚ ἢ 5 ξατπμοϑέ θη, 

ψΏΘγ ἈΠ δαδιηδη Πτι|5 ἂν 6115, [Π6 σοῦβ 5181] ββηᾶ, 

ὙΨΉΘΙ 6 ΠΟΤ [ἃ]58 Θ δ᾽ θδύ ῬΡᾶ55 7Π6 ΘΓ 6 1655 ΒΟῸΓΧ ; 

ΤῸ ἸΙΠΡΟΥΙΩΡ ΥΩ ΓΘΥΒ ΠΟΥ, ΠΟΙ ΒΟΥ, ΠΟΥ ΒΠΟΥΨΘΙ ; 

θαΐ, οσθδ ἢ) ΘΥ ΟῚ ἴο γο ΘΒ ἢ τη Κὶηᾷ, 

ὈΓΘΔΙΠ65 [Π6 5}}}1}} βρὶνιῦ οὗ [η6 ὙΥ οϑίθση συ]. 

- Αὐγαλμπαην ΠΘΟΥ. 

““ὙΥΠΟΓῈ [4115 ἡοῦ 181], ΟΥ̓ΤΑἸὮ, ΟΥ̓ ΔῺΥΨ 5000}; 

ΠΟΙ ΘΥ̓ΘΡ ψὶηα Ὀ]ονν5 Ἰοπ αν. 

Τοηη δον, ΠΟΥ α᾿ ΑΥ̓ΈΠΜΥ,, 

“ ΤῈ 5 πὴ ἀἸΒοου ΘΥΙ ΔΌ]6 ἴῃ {πΠ6 ὉΠ οατᾷ οὗ νυϑϑῖ, 

ΤΟᾺῸΠα νν Β1Οἢ {86 Βίυοτρ' ΒΓ ΘΔ. οὗ ἃ βϑογθᾶ 568 

ΤῸ1]15 τοι τ Ἰηα [ῸΓ νοῦ, ἀηᾷ [Π6 ΒΟΥ 

ΠΟΤ βῆονΒβ πού ὮΘΥ νυν ἰξθ ννῖηρδ δηα υνἱηᾶν ἴδοί, 

ΠΟΥ [Ὠπ) ΘΙ, ΠΟΥ συν ἱ{ ταὶ δαῖτ ἀηντπἰηρ, 

ΠΟΥ 186 5) θῈ75)--- Ὁ 411 (ὨΪὴΡ5 τοδί δηᾷ [σῖγο. 

Δδιεοϊγεθμγηο, Αἑαίαπία ἐπ, Οαϊψάον. 

ΤῊΘ βἰ γαῖαν ΡῬάβδαρο, Οἃ, νἱ, 41, σα] αἰθᾶ Ὀν ᾿πιοτϑέϊιβ, 

111. 18, Βὰβ θθθη σοπμάρσιμηρα, οὰ ρΡοοᾶ σοι β, ἃ5 ΔῊ 

᾿π θυ ῬΟ! ΔΙ 0. 



ΝΟΤΕΒ. 36ς 

Τ,. 9. ὕλη δὲ σπέος ἀμφί. Τὴ ἀοβουιρίϊομ οὗ Ο] Ρ50᾽8 
1816, Π 6 τηοϑῦ δ] θουαΐθ ρίοίασ οἵ Ὡδίμιγ 8] ΒΟΘΏΘΥῪ ἴῃ 

ἨοτμοΥ,, ἔοτταβ ἃ βίἸΚὶπρ οΘοη ταβέ ἴ0 {π6 ἃυ ΠἤΠο18]1 5Ρ16Ὲ.- 

ἄουν οἵ ΑἸοϊποιιβ᾽ Ῥαϊᾶσθ, Νο. χΧι, [μοῖρ Ηπηΐ 5 τϑῃ- 

ἀοτϊηρ 15 ροοᾶ :-- 

“{ΆΆΔ ΒΥ ΓΔ ΠΟΟΙ ἰΐ νγᾶβ, συονσ του υν 101 {1668, 

ῬΟΡΙΆΤΒ, πᾷ δἴτηβ, ἃ Πα ΟἀοτΌυ 5 ΟΥ̓ΡΓ6Β568, 

ἴῃ νυ ἢ 811 Ὀἱτ 8 οἵ ἅτηρ]8 υνἱηρ, ἴΠ6 οὟ] 

δὰ αν Κ, μΒαᾷ ποϑϑίβ, πα Ὀτοδᾶ-τοπρτιθα νγαΐου ον]. 

ΤῊΘ οἂγϑ ἴῃ ἔγοηΐ νγὰβ ϑρτοαᾶ στ ἃ ρύθθη νἱηθ, 

ὙΠΟΒ6 ἀλτκ τουπα ὈΌΠΟΙΝ 65 ΔΙτηοβέ θυσδύ ν᾿ σης: 

δηᾷ {τότὰ ΤΟΙ ΡΥ ρ5,) ΤΠ ΠΡ ἃ ΒΡΤΊΡ Εν τᾶοθ, 

Τοῦτ᾽ Του 815, ΟἸΘΆΤ ἃ ἃ ΟΥἿ5Ρ, τ ἔτ 65 ἃ {6 Ῥ]δ6θ ; 
ὙΥΒ116. 811 ἃθουὰέ, ἃ τηθδάονυυ ρυοι πη νγὰβ 566» 

οἵ νἱοἹοίβ ταϊηρ]πρ να τἢ {Π6 ῬΆΥΒΙΘΥ σΊΘΘῺ ; 

50 {παΐ ἃ βίγαμῃροι, {Π οὐ ἃ σοα ΟΙΘ ΠΘ6, 

τοῖρ αὐ νγ611 δἰἀταῖτο 10, ἀπ βίδηα {Π6Τ6 ἴο 566 ; 

δια 50 δανηϊσηρ, [Π6 1 βίοοῦ ΜοτσοαχΥ. 

1 ἰθ ἔσθ {ΠΟΤΘ 18. ΠῸ τηθηίοῃ Οἵ ΘΙ πι5 ἴῃ {Π6 ΟΥΡΊΏ Δ], 

κλήθρη θεΐηρ [86 ἃΙ᾽άθυ. ὅ66. οὐ (μΐϊβ ρΡαββᾶρθ, δηἃ 0ἢ 

Ἠοιοτῖο Ἰὰ πἀβοδθ 5 ΒΘΠΏΘΤΆΙν, ἈπιβκΚὶη᾽ 5 ΟΥἸ ΓΙ οἴβτη ;--- 70- 

ἄργη Ῥαϊηπέογα, Ῥατ τιν. οἢ, ΧΙ. 

Π. 4. ἀλλ᾽ ὃ γ᾽ ἐπ᾿ ἀκτῆς κλαῖε. ““ ἨογλΟΥ Μμὰ5 φ]λοθᾶ 
ΒΘΙΌΤΘ τι5 ἰδ ἔννο συθαΐοδῦ ΠΘΥΌΘΒ σοπϑιταϊηρ (Πδῖν᾿ Π αν 5 

ἴῃ Ὁποοταρδηϊοιθᾶ ρῬαβδίοηθ. οὴ (Π6 50] νν 568-501, 

ἃ 8 ΚΠΟΝ πο ὙΠῸ οὗ {π6 φΡἱοΐασθϑ ἰδ 1Π6 ΤΟΥ 

αῇἰὐδοϊϊηρ το ἴπ6 ᾿τππαριπαίίοη ἃηᾶ ἴμ6 ποαστί. ΑΘὨ 1165 15 

Ῥοββεββεάᾶ ψτἢ ψταΐῃ, ὈἸν5565 ν ἢ βουτον, ἃ ΒΟΤᾺ 

ΑἸἾΚ6 Τθοᾶ ἐμοὶν β ἤυὶπρ5 οα ἐμ 6 ΒΟ]]ον -Ξουπαϊηρ ἄθθρ. 

- ΡΥ 55. ῦ ΤΡ 50}. 

1,. 19. κρήδερενον, [π|6 τααρῖο βοασε Β]οἢ μαᾶ θθθὴ σίνϑθῃ 

Εἶτα Ὁν πο Ἰμοτπιοοΐπ θᾶ. 

1. 20. οἵη δ᾽ Ἄρτεμις. ΥὙἹΤΡῚ 5. ἱπυϊξαϊοι, “ς Ο 8118. ἴπ 
Επτοΐαθ σἱρὶβ,᾽ οἵο., 467ι. 1. 408, Βῃοι]ἃ θ6 σοπίταβίοᾷ 

αὶ {πϊ8, Μυ. Ἡδντοδμ ροϊπίβ οὐδ {πὰὲ τὰ 6 ποθὴ οἵ {Π6 

ὙΠ0]6 Ῥᾶββδρβ, ῥεῖά τ᾽ ἀριγνώτη, κιτιλ. ἰΒ ἀτορρεᾶ ὃν 

ΡΑΘΕ 

8. 

ρ8. 

60. 

͵Νο. 

ΧΧΧΥ. 

ΧΧΧΥΙ,ὄ, 

ΧΧΧΥΊΠ. 
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6. 

67. 
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Νο. 

Ὠΐμ 85 ΤΟΥ ΘΙΡῊ ἴο ἷβ ῬΈΤΡοΟΞο. ΟΡβουυα πὸ ἀαοίνῖο Υ1 

ΟΥ̓[ΠὨ656 1168. 
,ὔ -»" ΕῚ ΄ “ ἃς Ν 3, 

ΧΙ. 1. δ. χρύσειοι κοῦροι οἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχον- 

“τες. Ον. 

“ Κ1 ΟῚ ΔΌΓΘα βαῃΐῦ Πα ΘΏΤΙΠ 5᾽ ΠῚ] ΔΟΓἃ ΤΟΙ 665 

Ἰᾶτηραᾶδβ ἱρη θυ ὰβ τη ἶθιι5 τ οϊη θη, ἀθ χίυ 18, 

Τατηΐϊηὰ ΠΟΘ ΓΤ Ἶ5. ΘΡῸΪ18 πὸ Βαρροαϊ θη ταγ.᾽᾽ 
ΤΟΥ͂, ἴὶ. 24. 

- [1,12. καιροσέων δ᾽ ὀθονέων : 1. 6. [86 Ππθῃ 18. 50 Ὑ761] 
τψόγύθη, {Ππᾶῦ 01] ἄοο5 ποΐ ο0Ζ6 {ὨΓΟῸΡ. 

«Απᾶ ἔχοτα {Π6 οΟἴοβθ- 5 τ οἵ [16 {Υ1 ΚΊΊηρ; ΟἿ] 111] 

[41].᾿ -- Π’ ογϑίρῃ. 

ΧαΙ. 1,.. 8. πὰρ δὲ δέπας οἴνοιο. Οοταρατα ἔμ [μὰν οὗ ἔ]ι6 
Τιαϑῦ ΜΙΗΒΌ6Ι, Οδηΐο 11. σεεὖ 7). 

χα. [,. θ. τῶν δ᾽ ὃς τις λωτοῖο φάγοι μελιηδέα καρστὸν, κ'-τ.λ- 
Οοτρᾶτα ἴΠ86 Βῖρθον ἐγοαίϊσηθηΐ οὗ {π6 βαρ]θοέ ὃν Το παν- 

ΒΟ. ἴῃ 15 Ἰωοΐοβ- αἴθ 5. , 

- Ι,. 24. τοῖσιν δ᾽ οὔτ᾽ ἀγοραὶ, κ'τ.λ. ““ΤἊῖ5. τπιηΐοι οὗὨ {86 
ΒΌΡΘΥ ΒΌτηδη 116 νυ τ (8 θυ 081, [Παὲ ἂνν 6115 ἴῃ βο!πᾶρ, 

δι μᾶ5 ΠΟΠ6 οΟὗὨ 15 ΔΏΡΊ65. τα θα ἄονγῃ Ὁ. {86 τααΐτιδ] 

οοῃίδοῦ- ΒΘ ΘΘ ἢ. ὩΠΘΙΏΌΘΥΒ οὗ ἃ γ806, Ῥγοᾶποθβ ἃ χηϊχϑᾶ 

ΤΟΒα]ῦ οὗ οχίσλοιηθ ἔεσοοϊίν, Ομ] ἀἸβμ ημ6855 δα ἃ Κἰπᾶ οὗ 

ΠΟΥΤΙ 6 ρ]66, νοῦ ἃ5 ἃ ψοῦκ οἵ ἀγρῷ 18 τηοϑὲ βίυι Κρ 

ἀιλᾶ βυσοοββία!. ὙΥ 6 τηὰν 501 ΤΙ τη οι οὗ Οδ] ΠΡ, 

θὲ ΟΠ] θὰ σαί ἴον ἃ τηοτηθηΐῦ θ6 σοιῃραγθᾷᾶ το ῬοΙν- 

φῬῃθαυβΒ. [Ὁ 15. Θαιϊία}}]6, μον ΥΟ, ἴο ΤΘΙΠΘΥΡΘΥ ἔπαΐ 

οοῃίταβύ ἢ ΑΥἸΟΙ͂, ννΒΐοἢ τησδέ μὰν θΘΘ ἃ δον ΡΣ 

οοπάϊοι ἴῃ {π6 ογθαίίοη οὐ 5. ΚΟΒΘΡΘαΤΘ, τϑαιϊϊγοᾶ ἃ 

πᾶσ ΨΏΪΟ 5μουϊἃ ΡῈ ἕαΐπουβ δηῃᾷἃ ργου θὴρ 85 

Μ}0611 ἃ5 σοδγθο.᾽) --αααδίονο, Ποριογὶς ϑδέμαὴοθδ, νοὶ]. 1]. 

Ῥ. 319. 

χης [..14, Οὔτις με κτείνει. ΟΟἹ]. Μυγχα (συ0]. 1. Ρ. 60) το- 
ΤῊΔΥ ΚΒ {πᾶ “{Π6 τηοβῦ ἀο]Ἰοαΐθ Ῥοϊηΐ οὗ [86 10Κ6 18 {π6 

56 7165 οὗ τητἴι ἃ] ΤΟΙΘΓΘ 665 Ὀθίννθθη {Π6 ἴθσυτη [Π{|85 ἃἀπᾶ 

115. ἀταθίριοιιβ οσορηαΐο Μοίδ, ἃ5 {86 ἸΔΓΘΥ ΟΟΟῸΓΒ» ΒΟΙΩ6- 

τἰπ)65 1 ἴΠπ ΒΥΠΟΠ ϑ͵ηΟΙ5 56η886 οἵ Νουοᾶν, Βοτῃθί 68 ἴῃ 
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ἐμαί οἵ Υιδάοτα δηᾶ δαραοϊίν. ΤῊ ΠΘΙῸ 15 ἔμτιβ τηδᾶθ τὸ 

ἀθβοῦῖθθ Ὠϊτηβ6] ἃ5. οαὐννιττἀηὴρ [6 ρσίατξ ἃ5. τη ἢ ἴῃ 15 

ΤῸΔ] οδρδρὶν οἵ ὅδρθ ἃ5 ἴῃ 15. Ἀβϑιυχηθᾶ ΟΠ δσδοῖου οὗ 

Νοβοᾶν.᾽ Οοιηραγο ἦ μή τις σε βιάζεται, κ'τ.λ. 
1, 4. Κριὲ πέπον. ΚΟΌ]6 πιὰϑ ᾿ΠΠβίγαϊθα ἐμ 15. αἰδοιίοι 

ἴο ΒοΙὴ6 αν οι σὶίθ Δη 8], νυ πο 185. οἵζθη ἐοα μα ἴῃ 16 

τγουϑὺ ομαυδοίθυβ, Ὁν {π6 ᾿ἰπβδίδπσθε οὐ ΤΊ ουα5 ἀπ Οδ- 

᾿ρα]α, ἀπ Ὁν ΜοζθηἊιιβ᾽ δα 655 ἴὸ [15 ΠΟΥ͂ΒΘ :---- 

“Β,ΔΘΡ6 αἰα, γ65 δὶ αὰὰ αἰὰ του τα] θτι5. 111 δϑῦ, 

υἰχίτηιιβ.᾽ 

1). 1. οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν, κιτ.λ. 

“50 Βᾶγυ 1 8150 ρϑυϊβῃθα 6Υ6 Τὴν Εἰ1ὴ6 : 

1, τοο, τὰν τποίμου, Ὀν δι οἢ [αΐθ νγὰ5 5181} ; 

ΠΟΥ ΔΥΓΟῸῪΒ Οὗ ἴπ6 Ητι τ 655- απ 66 ΘῈ] τη 6, 

5116} {1 ν ΓΑ]Π11πρ' ἴῃ ἃ συσθοί ἀθαίῃ -ταῖῃ, 

τὴν ᾿ἰΐο ᾿ηναᾶθα, ΠΟΥ {Π6 ΠΡ Τρ ΡαΪ ἢ 

οὗ 5βἰοκῆθθβ, {μαΐ 811 βίγθηρ τ ἀγὰρβ ἴο ἄδοαν --- 

Βα ἴον, τὰν ΟΠ Ἰ] ἃ, ὑπαῦ οὐἷϑ [η6 Ὠρατὲ ἴῃ ὑτναῖη, 

τὴν Ιονϑ, ΤΥ ἀγθατηδα βυν δοίη θβϑ ηἰρῦ δηὶ ἄδν, 

τηδᾶθ ὈΓΓΘΥ 655 τὴν Ὀγθαὰ ἀπα σοί τὴν 5011] αινγᾶν. 

ΤΒΘυοσῚ ἢ 586 ομ θᾶ, ἀπ ἃ ἄθορ τπηγοϑὲ 
πσροα τὴθ ἴο ΟἸαβρ ἴΠ6 βρὶ τὶς οἵ {μ6 ἀθαᾷ, 

δα 1018 ἃ ῬΒδῃίογη ἴο0 τὴν θαυ ἰηρ ὈυΘαβέ. 

ΤΏσΙοΘ 1 οϑβαυθᾶ τ οαρον απ 5. οὐἱβρτθδά, 

ἴατίοθ ΠΚ6 ἃ βῃδᾶον ΟΥ᾽ ἃ ἄτϑατῃ 586 ἢρά, 

ἃ πα τὴν ῬΔΙΤη5 οἹοβθα οἱ πδιι Ὀδίδ ἢ 18] αἰσ.ἢ 

ἩΓογ ἴδῃ. 

Π, 8. Φόρκυνος δέ τίς ἔστι λιμὴν, κιτιλ. ΤΏΉΘΙΘ 56ΘΠῚ8 
ὯΟ ΤΘΆΒΟῺ ἴο ατιϑϑίϊοῃ [Π6 Ἰἀθη τ Πποδέϊοη οὗ 656 Ἰοοδ 165. 

δὶς α. Βονγθῃ ἄθβουῖθαβ ἴμῃ6 ΠΟΥΒ6Θ- 506. ῬΟΙΤῈ ΟΥ ““ ἅδε 

θη οΘ Βδίην, ἴῃ τηοάθυ σὰρὶτα] οἵ Π{ὰολ, ἀστῖνοβ 1ζ8 

ὨδΙηΘ. “Ττρ6 ΒῃΪΡ05 ΟδΔῺ ΤΟΥ ἴῃ Ῥογίοος βαΐθεν οἱοβα ἴὸ 
ἴμ6 ἄἀοουβ οὗ ΤΠπΘῚΓ Οὐ 5." “ΟἿ ἴΠ6 βοιίμθτῃ βἰᾶθ οἵ 

[886 σαὶ Ἰοοδὶ ἐναᾶιτίο ΘΧ ἰθὶϊβ, ἴἢ ἃ 5181] ΟΥ̓ΘΟΚ, τῃ 6 

νου οἵ ῬΒΟτΟΥΒ, μπᾶ, ἃ Ἰἰτ16 τὰν ἃρ Μουμπὲ ϑέθρθει 

ἄθρουν ἰΐ, [π6 ρσγοίίο οἵ 6 ΝΎ ΩρΡ5, ἴῃ νυ οι Ὁ]ν 5588 

ὃ 

ΡΑσΕ 

11. 

71. 

Νο. 

ΧΙΩΤΙ, 

ΣΌΣ. 

ΧΙΥΙΠ, 
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1111. 

μιν. 

.γ. 

ΓΝ ΝΟΤΕΞΒ. 

σγὰβ ἀοροβιίοα ὃν {1Π6 Ῥμαρδοίδηῃβ. ΤῊΘ σδυϊὲ υἱπΐη ἴ5 

ΤΠ ρηϊθα ἀρ Ὁ. ἀε]ϊσαΐθ ρἸθδυηβ οὗ ἃ Ὀ]αἾβ ἤπθ, πη 18 

μαηρ συ] δία] οίῖθ5, χρη αϊηρ ΠΘτΘ ἃπᾶ {Π6γ6 ἰηΐο, 

νη αῦ ἩΟΠΊΘΥ 608115 608 οἵὗἩ βίοῃ θ, ὑνὮΘΥΘ [ῃ6 ΝΎΤΩΡΗΒ Τὴν 

6 ἰαποϊθᾶ τὸ ᾶνθ τνουθὴ {ποῖ (γθαᾶβ, ΟΒ6. ΘΟΪΟῸΓ 

νγὰ5 1Κ6 {Π6 568." --7Ζέμασα γι 1850, ῬΡ. 24, 26. ΤῺ 1αϑ8ὲ 

ὑοῦ 5, μου νυ οΥ", 1 τηᾶν θ6 ΤοΙηδτκοα, ἄἀο πού δοουγχαΐθὶν 

τ ΠΟΥ ἁλιπόρφυρα, ν᾽ ΒΪΘῊ 18. ταΙΠΟΥ “΄ οὗ ἔστιι6 βθᾶ-ῬΌΣΡΙ8 

ἄγε, 1. 6. ΤΆΥΘ. 566 Ηδνχηδῃ, οἡ Οἄᾶ. ντἱ. ὅ3, [86 ἘΜΕΥ͂ 

ΟἾΠΘΥ ῬΙΔοΘ ΘΙ {πΠ6 ννουα ΟσΟΌ75. 

“«Ῥγαν,᾽ ἃ5κ5 ϑοοταΐθβθ, ““ὑθη σοὺ 816 Ὗοπμδηζηρ 

Δθουΐ ΤΊ 5565 ἴῃ {Π6 δοΐ οὗ Ἰθαρὶμρ ΠΡΟῚ ἔπ {ΠΥ 6580], 

Του θα] ηρ ὨἸγη56]1 (0 {πΠ6 5βυϊίοῦβ, δηᾶ ταϊηΐϊηρ ἄονῃ 

186 ΔΙΤΟΙΥΒ αὖ ὨΪ8 ἔδοξ, ἃτθὸ γοῖ ἴΠ6 ἴῃ ΨΟΟΤ 56η868;, 

ΟΥ̓́ ΔΤΘ ψγοὰ ΟΑΥΤΘα Ὀονοημα ΨΟῸΣ ὈΥΌΡΟΥ 5611 --Ο ίαΐο, 

710γι, ὅ85, Β. 

1.10. παῦροι δ᾽ ἐξέφυγον, κ'τ.λ. ὙὯ6 ἀοβουιρέϊοι ἴῃ ἐμ15 
δια τμ6 ΓΟἸ]οννηρ Π1ὴ6 οὗ ἴΠ6 βῃὶ ΡΥ θοκοα βδ 1] Υ 15 Ρᾶ- 

τοηϊποίϊο, ἀη ἃ ἄοθβ πού θ6 81 ΠΡΟ {Π6 οᾶ86 οἵ ῬΘΏΘΙΟΡΘ.- 

566 ἅθονϑ, οὐ . 6, Νόο. 1Υ. 

1,.. 15. ὄλβιε Ιπηλέος υἱέ. 

« γϊοᾶον Ῥοραη ἀϊ 56 616 σοῦ Αἴσοαβ ΒΟ ΑΡΔΙΩΘΙΩΠΟΙ: 

ο᾽ ἀοκΚΊ μον ῬΘΙΘ 5. 50 μη, ὅπ ριον] μου ΑΟΒΊ]16τι5, 

ἄστυ ἂὰ νοῦ ΠΠ|οὸ5 βίαυ δέ, γο ΑὙροβ ἔδυ  ἄθ μ ἢ τ 6} αΙΤ' 

ΒΔΠΚΘΗ ΖΡ] οἰ ἢ ἄρον 'Γσοου αηἃ ΠΔΏΔΟΥ ἐαρίουβία ΘΠ :6, 

Μυΐανο!] Καιαρίεμπα τὰ αἰοῖ : ἅτ Ἰαρϑῦ ἴπὶ σοι γ061 465 

ϑίδαθ 68 

Οτοββ, απ ργυόββοίη ΒΟΖΙ τς, ἄον ὙΥ ρθη κΚαηᾶθ νου ροββθηᾷ,᾽ 

Κοδ5. 

“0 Ἰοτᾷ ΛοΒΊΠ]οῦυ5, ΠἰΚὸ {π6 ροᾶβ οἢ ὨΡὮ, 

181], 5οὸῖι οἵ Ρεΐθιιβ, ἄῦουΘ ὨΘΙΌΘΒ Ὀ]68ΐ, 

Ὑ}}8|0, ἴᾺΥ ἔσότα ΑΥΡΌΒ, ἀἰᾶδέ ἴῃ Ττοῖὰ 16, 

[ἢ 411 [6 Πονγου ἀθοιιΐ {Πη66 ΓᾺ11Π1Ππρ’ ὩἰρὮ, 

οὔ Ποῖ ἃ Δομαῖα, {πτἰθη ἃ δηᾶ ἴ06 ; 

γν ὨΪ 16 ΘΆΤ61655 οὗ [16 ΟἹ ἃ σἈΥ.ΤΩΒΓΘΥΎ» 

τοὰ νου τὰ6 ἄἀιδέ νν ἰγ]οα οἀνίπρ ἴο πᾷ ἔτγο, 

ἃ στθαΐ τηὰῃ Ἰᾶτρα ἴῃ ἀθατ}, νυ αϑύ τ ἱρ Εν Ἰγῖπρ; Ἰονν ."ἢ 

Ἠ ογϑίεψ. 



ΝΟΤΕΞΒ. ὅπ Ἄδα 

ΤῊ ἕθττὰ Ηνντηη, ἱπ δοοογάδησο τὴ {πῸ ἀοτγὶναῖῖοιι 

(ὑφαίνω) αϑϑὶριθᾷ το ἰὲ θγῪ δου] βίμ, οὐ σ᾽ ΠΔ ΠΥ οοταρτίβθα 
δὴν Κἰηᾷ οἵ δρὶσ οσοτηροβιτίοη. [ὁ ψγὰβ ποῖ {1} ἃ 1αΐθ 

Ῥουϊοά ἐπαὶ {μ6 β νϊοίον ἀθδβηϊέίοη (ἡ εἰς θεὸν δή) Ῥτο- 
γαϊ!οᾶ. Τῃ Ἠοτηθτῖο ΗΒ 616 ποῦ σοτμηροβϑα [01 
{6 ϑουυΐοθ οἵ ἴῃ6 ρνοᾶβ, ἀπᾶ {ποὺ μᾶγθ ΟὨΪν ἃ β'Θ ΠΟΙΆ] 

τ έθυθποθ ἴο {Π6 ἀοὶῖν ΠΟ56 Πδτη8 ἔμοθν θΘΆΤ,---ἃ8β ῬΑΙΤΌΙ 

οὗ {06 δβεϊναὶ ΏΘΤΘ σοηῃΐίοβίβ οὗ ὑμαρβοαϊδίβ σοσο ΠοΙᾶ. 

ΤῊΪΒ5 15 ροϊηϊθᾶ οαἕ ᾿ν Καὶ. Ο. Μ.]ΠοΥ, νο ΘΧ Ρ] ἢ 5 8 πδτη8 

Ῥχοοθυηῖα, σίγϑη ἴο ΤΠ Θ τ, ἃ8 τη δ ϊηρ, ἴῃ ἴΠ6 ο856 οὗ ἴὴ6 

ἸΟΏ ΘΙ ὨνΤΏ 5, ΡῬΙΘΙ αθ5 0 ΒΟ οοηϊοβίβ. ΤῊΪΒ ἈΌΒΘΠΟΘ 

οἵ σοππροΐϊοη υνἱτἢ τ] ρῖοΒ. σου θυ 5 σομδίϊ 65 6 

τηλγκοὰ αἰβδθγθηοθ θθίννθθῃ {μου πα {μ6 Ἰαΐθι Ἡ ΙΩΒ, 

ΒΟ ἃ5. ἔποβθ οἵ Οα]Πἰτθδομ 8, ὑνΒῖοἢς ΟΥΘ. ῬΓΟΌΔΌΙΥ 

υϊτθ ἴοὸ οτᾶθν, ἴο θ6 ομδῃηίθα οἢ. 5Ρ6οῖδ] οσσαβίο8. 

Το οἴου ροϊηΐβ οἵ σοῃίγαβῦ τὰν θ6 ποίϊορα: (1) {Π 616 

18 ἃ ῬυΪΠΟΙΡ]6 οὗ αθὶν ἴῃ ἴπ6856. ΘΔ}]16 1 ΟΠ65 Ψ ΒΙΟ ἀ6- 

Ῥοηᾶ ὍΡΟΝ ΒΟΙηΘ 0Πη6 Ἰ᾿οδαϊηρ ἱποϊάθηΐ; (2) νυ τ 411 {Πεἰσ 

Ἰουὶῦν ποῦ ἴδ ἃ πδίμσαϊ 5ἰ Πρ] ον ἃ τϑαϊν δἀθοιῖιῖ 

το ψ Ὠϊο οοπδίϊαίθ {Π6 0 ρυθαῖθδθ Ὁμδττη, δ πᾶ οὗ 

νΒὶο ἢ ἴπ6 δε Πρ α ἰτηϊ αι }5 οἵ Ἰαΐθυ ΓΙ ΘΥΒ. ΤῸ ὙΥ ΒΟΥ 

ἀονοϊᾷ. Τὴ νν611-Κῆονν βου ὶρίϊοι οὗ {πὶ Ὦντα ἴο 

Ἡοιηου Πἰπηβοὶ ὃν ἩΠΒαον ϊ 65 (1, 104) ρσόνθβ, αἱ 1θαβέ, 

[μὲ 6 Ὀο]ϊονοᾶ ἰὸ ἴο 6 ἃ Ῥοθι οἵ σοῃβι ἀθυ 8 Ὁ]6. διτὶ- 

απαἰϊέν. ΤῊ δαῖμον τγὰβ ομ6 οὗ ἐμ6 Ἠοτηουϊᾶ5 οὔ ΟἾΪοβ, 

ῬΓΟΌΔΟΙν ποῖ ΟἸπδοίμιβ, ἴο συ Ποσὰ ᾿ξ Πὰ58 66 αἰ τυ θιιϊοᾶ, 

0 Πουτβμοα 85,0. 501, θὰ οὗ δὯῃ: δαυ]ϊου ἄαίθ. ὉὉΪ]. 

Μυτγα 15 ἱποϊ θᾶ ἰο αἀβϑίρ ἰδ τὸ ἐμ 6 ἂρ οἵ Ῥιβιβέγαϊαβ. 

Ηδ τηθηϊοηβ Β6ΥΘΤΆ] μοϊηΐβ οἵ ἀϊγουρθησθ ἔγτουη 186 

αϑᾶρθ οὗ {π6 ΠΙαὰ ἃπὰ Οάγββου, ἱἰπ ἴμ6 Ἰδηριιαρο πὰ 

ψουβὶ Ποαϊίο. Αὐηοὴρ ἔἤθτη, ἐμ 6 {Ο]]οννησ οσσισ ἴῃ ἴπ6 

οχίγηοίβ ἴθ {π6 Ῥσθδθηΐ στοϊατηθ: (1) ἴ86 νοτὰ πρυτα- 

γεύσεμκεν (Ρ. 90, 1. 8), ννΒΐϊο ἰΒ ποὲ ἴοιιπᾶ ἴθ Ηοχθι, 

ἰπαἀϊοαΐοθ ἃ ἢουνϑπὶηρ οσοηάιτίου. οἵ 6 Αβίαϊξϊς ἴοννὴβ 

Βονθυηθᾶ ΡΥ Ῥυνίδμθθ (ρυδθίουβ), Ο οἴζθῃ Ῥδοᾶτηθ 

ἀρβροίβ ἢ (2) θήσατο (Ὁ. 91, 1. 14) -- “ 5βιιοκΙοᾶ," τ ἱτὰ 
Ἠοτλοῦ “ βυοκοὰ; (3) ἀριστεύειν (Ρ. 98, 1. 4) ἰ8 ἴῃ 
Ἠοπιοτ πιο οὗ τθῃ ΟὨΪν. 

ΒΒ 

ΡΘΕ 

9υ. 

Νο. 

γΥἹο. 
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1,. 13, ποσσὶ καταστρέψας. Ον. 

““ Τῃ]ΤΊΟ5Ὸ Π6 Ῥ6ἄθ ῬτΌσιἃ5 

βίδα ἴθ. ΘΟ] τ Πᾶτη.᾽᾿-- ΟΥ̓... Οα. 1. ΧΧΧΥ. 18, 

Ι,. 8. ἐπὶ Κύνθου. Ον. 

““ 1056 618 σγαάϊξασ Ουηίῃϊ,᾽ οἴο.--- 4671. ἵν. 147. 

1,.14. ἑλκεχίτωνες Ἰάονες. 866 Οτοῖο, Ηϊδέ, 6τ., νοἱ. 111, 
ῬΡ. 225, 2260. 

ΤΗΘ Ηγνυη το {πὸ Ῥυίῃῖαη ΑΡΟ]]Ο 15 αββϑίσρηθα ὃν Βδυ- 

τηθιβίοσ ἢοῦ ἴο ὁ0η6 οἵ ἴη6 Ηοτηοτϊᾶβ, ας (85 μ6 ΔΥΡΊι6 5 

ἔγροτ ἴπ ἀθβουιρίοη οἵ ΠΡ ὶ, {π6 Ἰοροηῃᾷ οὗ ΤΊΠΡΒιι558, 

Δα {Π6 1008] 8115] 05 ἴο Βοροίϊα) ο Βουηθ τίου οὗ {Ππ6 

Ἡ 6βϑιοάθδῃ 5600] οἵ ροθίσν, Ηδθ ρῬ]δσθβ 115 ἀαΐθ δ βΒουὴβ 

{ἴτὴ6 Ὀτὶου ἴο 592 Β.Ο. ἴῃ Ὀσϊηρίηρ ἰῦ ἄοννῃι ἴο ἃ ρεοτϊοᾶ 

Ἰαΐθυ μη ὅδ Β.0. Ὁ], Μαγχο 85 σοῃίοιηαρᾷ Κγήδϑα (ἴο 

{π6 ἀδδί σα ούίοη οὗ ννμΐῖομ, Ὁ. π6 Ατρμϊοῦνοπβ, Β6 {πη Κ5 

[86 ΟὈΠΟΙτ βίο οἵ {15 ἢ γυηη τϑῖθυ 5) τ Αὐγγῆα. Τὸ πτὰβ 

ἀραϊηδύ {Πη6 Ἰαΐίου Ῥ]ασθ, δῃηᾶ πού [186 ΤΌΓΊΆΘΥ, ἐπα [86 

δαογοᾶ ὙΥᾺΥ νγὰβ Ῥτοοϊαϊτηθα. ὅ66 Οτγοίΐθ, ἵν. ῥ. 84, 

Τ,. 16. δελφῖνι ἐοικώς. ΤῊ δηΐταα] Ὡθοιπ 5. ἈΙΟΩρ; ἐμ 5 
σοδβί. 

1,. 19. πάντοθ᾽ ἀνασσείασκε. ΟΡ. Τα Τοιηραδὲ, Λοξ ἱ, 
50. 11 :--α 

“1 Ῥοατᾷρᾷ {π6 Κι πρ᾽5 5810; πονῦ ΟἹ ἔμ θθδῖ, 
μον ἴῃ {Πη6 νναϊδβῦ, [Π6 ἄθοκ, ἴῃ ΘΥΘΓΥ ΟΔΌΪη 

1 Βατηρᾶ διμηαζΖοιηθηΐ ; ̓᾽ οἴο. 

1,.. 7. οὖλε --- ϑαῖνε; εοἰἴπμου ἔγομῃ ἃ ἴοβῦ υϑτῦ, ΟΥ ἃ 
νοσδίϊνο ᾿ι568 88 Δ) ᾿Ἰηρογαῖῖν, Π1Κ6 ηηαοέε. 

1 15. ἰπηέοσυθα ἔγοτη {Π6 τηϑῃτοηῃ οἵ [Π6 βθύῦϑ βίΓΙ ΠΡΒ 

ΟΥ̓ {πὸ νῦϑ, Ῥ. 97, 1. 8, {παῖ 7:6 Ἡντὴη ἴο ΗδΙτΩ65 

σου ποῦ πᾶν Ῥθθη οοτηροβθᾶ Ῥϑίοτο {π6 ἐἴτηθ οὗ {Π6 

Τιοβθίαη Τουραπᾶον (01. 40, 5,0. 620), νγῆο ἢσβί ρορυ]ατιζοᾶ 

[6 πι86 οἵ {πΠ6 βουθη-ϑίγ ηροὰ Τγ16 ἴῃ ρ͵δοθ οἵ {η)6 Τοίγα- 

ομοσᾷ. Ὑν1 στορατὰ τὸ τ1η6 οτἱρίπ οἵ τπ6 την, ἴῃ Μτ. 

ΟΟΧ᾽Β ψοτᾶβ, “1 {πὸ οἱά βρθθοὶ οὔ ψμῖορ ἐμ6 Ὑ᾽ οᾶϊο 

59)08 ὨάγΘ ῬΓΟΒΟΙυ  α (0 τι5 {πΠ6 ἐγαρτηθηΐβ, ἩΘΤΤΊ68. νγ8 85 
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{86 Βουπᾷ οὗ {6 ροἄᾶθ---(ῃ6 υυἱὶπᾷ ;---ἰη {15 ἴογτη οὗ ἃ 

Βουπᾷ Β6 βίαπαβ Ὁ. [Π6 546 οἵ Αὐΐουηϊβ, ΟΥ̓ ΡΌΘ5 οτ ἴο 

ἀτγῖνο {π6 οδίξ]θ οἵ {πΠ6 δὰ ἴο {Π6ῚῚ Ῥαβίαγοϑὶ --- μ 6 

τη τᾶν ἔγοβηθη ἴο ἃ ρΡΆ]6 Ὀοΐοστθ 1 θ6. δῇ ΒουΙ οἱ: 

ὙΒΘΤΘ 1 σαπποῦ {πτον ἄονγη 1 ὁπ ροποίταΐθ, [ᾧ ῬσΐῈ5 

ΠΏΒΘΘῚ ἰπίο ΠΟΙ65 ἃπα οὐδ ἶθ8, ᾿ῦ ΒΘ 05 τουηᾶ ἄδλτκ 

ΟΟΤΏΘΥΒ, ἰδ ΡῬΙΌΠΡ65 ἰηΐο ρ]Θ 8 ἃῃᾷ σαγυθ5.᾽ 8566 [86 [ἡ- 

ἐτοατιοίΐοι ἐο Τ 8165 οἵ ΤΏΘΡ65 ἀμ ΑΥΡΌΒ. 
1,.. 10. δαιτὸς ἑταίρη. 

“« Ὠϊνῖςατη ΤΠ] 6 8185 διηΐοδ.᾽"-- ΠΟΥ. 

1). 12. χέλυς ὄρεσι ζώουσα. ὙΠΟ ἰοτίοϊδα 15. τηθῃςοπ θᾶ 
Ὅγ Ῥαυβδηΐϊὰβ ἃ5 ΔθΟῸ ἢ αϊῃρ ὁ Μοιπί Ῥασίμϑηΐτ8, ἀπ 185 

5111 Τουπιὰ {Πμ6 τὸ ἀμ οα Μοιυηΐ Ον]]6 Π6. 

1,. 16. ἐπηλυσίης ἔχμκα. ““Μαπίτηρῃ δάγοτϑβιιβ ἱποδηΐα- 
ἀϊομ65."-- Βαιηιεὶδέοῦ. 

“« Βρείου ἴο θ6 δὲ Ββοτὴβδ {Πδ8ῃ οιέ οἵ ἄοοτ; 
50 οοῇρ τυ τὴ, πᾶ που ρ ᾿ξ ἢὰ5 66 Ὲ βαϊὰ 

ΤὨδΐ γοιὺ αἰϊνο ἀοίθπα ἔγοσα τηᾶρὶο ῬΟΥΤΘΥ, 

1 Κηῆον γοὺυ Μ11 βίηρ βυθοῦ ΘΠ νου ΘῈ ἀθαᾶ.᾽᾽ 

ϑδημοίζου, 

1,. 20. ἀναπιλήσας» σοπδέϊραη5, ΗΘΥΤΑΛΔΤ μ᾽ 5. σομ͵θοΐατο. 

ΤῺ β'πιρ!θ γον πιλέω ἰ5 50 5θᾷ, 

“««ΤΒΘη βοοορίηρ νυ ἢ ἃ ΟὨἾ56] οὗ στὸν βίβεὶ, 

Ηδς Ὀοτϑὰ τὰ 11{6 ἃ ἃ 50Ὰ] οαξ οἵ {1Ππ|6 Ὀεαβί,"---ἰὸ, 

Τ,. 21. αἰὼν 15 ῬΤΌΡΘΥΙΝ {Π6 ΤΩΔΥΤΟΥ οὗ [Π6 ἄογ88] βρὶπθ. 

1,.. 1. Κυλλήνης δ᾽, κιτιλ. 

“ΑἹ| πῖρῃς ΒΘ ννοτκοᾶ ἴῃ ἔΠ6 ΒΥ 6 Τ]ΟΟΠΒὨΪΏ6---- 

Βαΐ θη {86 Ἰὶρῦ οὗ ἀν νγἂβ βρεθδᾶ δυτοδᾷ 

Ηδὸ βουρμὲ μὶβ παΐδ] τποιιηΐαϊ η-ῬΘ Δ ΚΒ αἰνῖπα. 
Οἱ διὶβ Ἰοῃρ νγαπᾶάθυϊηρ, ΠΘῚ ΠΟΥ τῆδ ΠΟΥ͂ Ροα 

Ηδᾶ ταϑὲ Ἰεῖτ, βίη μ ΚἰΠθἃ ΑΡΟ]]ο᾽ 5 Κῖπο, 

ΝοΥ Βοιβθ- ἄορ δᾶ θαυκοϑᾶ αἵ πἶτα ἴῃ Πὶβ τοδᾶ; 

Νον Β6 ΟὈΪ ον σοι ρ [6 Κου-ΠΟΪ]6 Ῥαββθᾶ, 

11Κ ἃ {πΐη τηϊβέ, ΟΥὁ ἃ) δια ξασλ η8] Ὀ]αϑ5ι.᾽"---δ᾽λοίζοῳ. 

1.. 12. ἀλέεινεν ἑαυτόν. Ηδττηδπη ῬτΤΟΡΟΒ68--- 
9. ὅ [ ον Ε] ὅν ἢ Ν 

ἄλεαινε; ε αὐτὸν εἰν ολίγω ελσὰς, Κ'τ΄.λ- 

ΡλΘΕ 

96, 

98. 

Νο. 

ΙΧ. 

1Υ]. 
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ΤῊΘ οοπ]θοΐινο {παΐ {μη6 Η για (0 ΑΡῃγχοάϊΐθ τν88 βυηδ' 

ἴπι ΒΟΠΟΙΙ ΟΥ̓ ΒΟ0Π16 ῬΥΪΠΟ68 οἵ {μ6 Ποιιβα οὗ ἄθῃῆθδβ 15 ποῦ 
δοσορίοα ὃν Βαυτηοδϊβίοσ, Ηθ σϑίευβ 10 0 16 {ἰτὴ8 ΠΣ ΟΣΝ 

{μ6 ψοΥβῖρ οἵ Οὐ061]6 ννὰβ δϑίδ] δηθὰ ἴῃ [Πη6 Ιοπίδῃ 

οἰζῖε5 οἵ Ἀβδία Μίπού. Τὴ6 ρμοᾶᾶβθβϑβ, ἃ5 θυ ἀθβουὶ θᾶ, 

Ὠὰ5 ΤΠ {Πη6 δι θυΐοβ οὗ μὰ ῬΒσνυρία μὰ οὗ {Π6 

Ἡουαοτῖο ΑΡῃτοάϊΐθ, ἃ5 ΡΌΘΔΥΒ ἔσόγη ἴΠπ6 ΒΕ. τη ββίοῃ οὗἉ 81] 

οὐθαΐασοθ ἴο ΠΟΙ βδνγᾶαν, Ψ ΈΪΟΙ -[η6 ἢγχδί 1ἴη65 οὗ {Π6 

μη, ἱτηϊζαίθἃ Ὀν Ἰμπογοίϊαβ ἴῃ {μ6 ορϑῃΐηρ οὗ ιῖβ 

Ῥοθτ, οΟ] Θγαΐθ. 

Ι,. 2. τοῦ δ᾽ ἤτοι φωνὴ, κ.τ.λ. 

“« ΑἸὰ5! ΤῸ [818 σὰν βῃδᾶονγ, ὁῃ06 ἃ τηδῃ---᾽ἢ 

Τεημηνδοῆ, Τὴ μοηιδ, 

Οοτρᾶτο {ἴπΠ6 ἡ80]6 οὗ [πα΄ θοῦ {π| Ῥοθια. 

ΤῊ ὨνΠῺ 15 οὗ ἃ αι γατη ῖο Θματδοῖου. ΤῊΘ ΤΘΡΥΤΘ- 
βοῃΐαίίοι οὗ ὨΙΟη γ815 ἃ5 ἃ γνοσῦίῃ, ἴῃ  ΒΙΟὮ ΤΌΤ τὰ μ6 065 

Ὡοΐ ΔΡΡΘΔΥ ἴῃ {Ππ6 φϑδυ]θδῦ ΟΥ ΚΒ οὗ τύ, ροϊηΐβ ἴο ἃ σοτη- 

Ῥαναζῖνοὶν Ἰαΐρ ἀαίθ. ΤῊ Ῥόθῖὰ 15 1πίθυ βίη ἃ5 παν ηρ 

ΒΆΡΡΙΙΘα {Π6 δα] οὐ ΤῸ τπ6 ἔγ1θΖθ οἵ {πμ6 σμοιαρῖο τηοηπ- 
τηθηΐ οἵ ΤΠ γϑιοσαίθβ, αὖ ΑΙ 68. 

1.. 17. οὖρον ὅρα. “““ νφηΐατα ΟὈδουγᾶ ;᾿ Β. 6. ἀπᾶθ δὶ 
νϑηίζιιβ οΘορηοβοθ."--- δαιμηιοὶδέεῦ,. 

Ι,. 19. δῖε κάτωρ. Νιυχηθγοιιβ δια ἢ Δα 08 πᾶν ὈΘΘη 
Ῥτοροβθᾶ οἵ {5 ἀοιθια}] ψοσᾷ. Βδπιηθιβίου βυρροβῖβ 

ἵκχτωρ, οἱ ἀκάτωρ ἴτοτη ἄκωτος, θα {πη ΚΒ. {πᾶῇ βουὴ 
ῬΙΌΡΘΙ ΠδΙὴΘ. Βὰἃ5 Ὀθθὴ Ἰοβῖ, Ονϊᾶ ἴῃ ἴπ6 σουσθβροηάϊηρ 
Ῥάββαρο (Μοί. 111. 696) μΒανίηρ Λοορίαββ. 

ΤΙ ““ Οδταΐητι5᾽ ΟΥ “Ῥοίίουβ᾽ οὐϑη,᾽ ἃ ἴοττη οἵ ροθίϊοαϊ 

Ῥεμποαιοίθῃ οἢ 16 θαῖο οὗ δα πη νγ 16, ΚΘ ἢ Βα Ρτηϊτ ρα 

{0 {6 ἔμτπμαθθ. Μίμηοννα, ἃ8 ἴΠ6 Ῥαΐσοη 55 οἵ μιδηᾶϊὶ- 

ΟΥ̓ 5161}, 15. ᾿ηνοκΚοα [Ὁ ἃ Ῥ᾽ΌΒΡΟΤΟΙΒ ἴδϑθ, ἀμ 6χ- 

ΟΥ̓ΟΐΪΒ1)8. 816. υαἰογοὰ ἀραϊηδῇ. τπιητὰν οι ΓΆ 0] 6 ἢ Π ΘΠ Ο68. 

ΤΏΘΙΘ 185. ἃ δ᾽ 15} τ ΒΘ] ηοΘ. ἴῃ ἴΠ6 ΒΡ σ ἴῃ ννῖο ἢ 

{Π6ν ἃΓ6 οοπορὶγοᾶ Ὀοΐνγεθ {Π686 11η65 ἃμπᾷᾶ ΟΒ ΠΟΥ Β 

γγ611-Καονν ὅοηρ οὗ ἴμ6. 8611, να ν ῖο {0 πᾶν 

ὕθθθη σοιῃραγθᾷ. 

ΡΙμίασοΝ ἀββιρηθα (15. οαυ]οβδὲ βρθοηθη οὗ {Π6 τηοοκ. 
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Βοτοῖς ἴο ῬΊίστοβ οἵ Ηδ] σα πα ββι8, σγῖιο Πουτ ϑμοα ἀπτὶηρ 

ἴπ6 Ῥουβίδη ννᾶν; θαΐ ἴὉ νν 8 ΠΟΘ ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἴη8 ψγοσκ οὗ 

8. Αἰεῖο Ηουμουϊᾶ, ἢοὲ θαυ ]ϊον {πᾶ [Π6 ἂρ οὗ Αθβομυβ, 

ΟὔΒοσυο ἴπ6 Βασηοαν ἴῃ {Π6 σοτηροβί(ϊοι οὗ [6 Ὡδμ.685 οὗ 

86 σοταβθαΐαπίβ. Τυρόγλυφος (ΟἸμ6686-Π10016), Ψιχάρπαξ 
(Οτυσθ- 5 αίσ μου), Φυσίγναθος (ΡΒ, ΟΠ 66Κ). 

Ι,. 24. ὁ δ᾽ ἠπήτης, κιτιλ. “Τῇ τηθηάθν οὗ ψ βοτὰ 1 ροΐ 
1πΠ6 βία Ῥυθββθβ τὴθ, δηᾷ ἀθιηδπᾶβ ρανυηθηΐ. 8566 

Οοϊονϊἂρο᾽ 5 ΟἸαβδῖο Ῥορίβ, Ρ.. 331; δῃὰ Οὐχ βΒ Ταῖὶοβ οἵ 
ΤΠΘΡ65 πᾷ Ασροβ, Ρ. 200. 

ΒΟΟΚ Π. 

ΤῊ ΒΟΟΚ ΘΙ ΥΆσ65. 16 Ἰοηρ Ῥουϊοᾶ οι, ἔου βίσα- 

ῬΙϊοϊῦν, τᾶν Ὀ6 Δεβουϊθοὰ ἃ5 {μ6 ὙΠῸ δηθὰ ὙΠ οδη- 

ΤΤΙ65 Β.0. ϑινιοίν βρθακίηρ, 18 1115 ταϊσῦ θ6 οχιθηαοα 

ἃ {1110 ἴῃ οἰτμον αἰτϑοΐϊΐοῃ ; Ατο οοτι5 μαυϊηρ ἀκοὴ Ρᾶτί 

ἴῃ 16 οοἹοπὶΖαϊίοη οἵ Τ᾿ 505, ἴπ ἀδίθ οἵ νυ ἰο ἢ σα ποῖ 6 

χοᾶ Ἰαΐου ἴδῃ 708 ΒΟ. Ηθ ἴβ8, βου, σΘΠΘΥΆΙΥ Τ- 

Βαγάθα ἃ5 παυϊῃρ σοτητηθησθα 8 Ῥοθϊοα] ΟΥ̓ ΟΥ ον τ 8 

16 οπᾷ οἵ νροβ᾽ τοῖρῃ (716-618), ἀπ 85 πανϊηρ ὈΘΘῚ 

ἴῃ {π6 τηὰΐῃ Ῥᾶτὲ οἵ [5 1ἰἴ6 ἃ σοῃζθιρονατν οἵ Ατᾶνβ 

(678-629). Το ατιοβίϊοι οἵ {π6 ταν απίὶααϊν οἵ Ο]- 

1ἰητι5 ἃπἃ Αὐο!]ο 5. 18. ὁπ6 παΐ ποοᾶ ποῖ θ6 ἀϊβοιιββθᾶ 

Βοσθ. Τὰ νυοῖρῃς οἵ {86 ονυϊάθῃσθ βθϑὴβ 5] ρμ0Πν ἴῃ 

ἕανουν οἵ π6 Ῥατντίδῃ ροθῖ; θαΐ ἃ5 Μασ ἄθίοσβ ἴὸ {86 

σουατηοῦ Ορηΐοπ οἵ ἐπ ρῬυϊουϊν οἵ τη 6 Ἐρμιθβίδθ, τυ Ἀ116 

Μύπου τορατὰβ ἴπ6 οροηΐηρ Ῥαββαρο οὗ ἴπ6 Ἰδαίου ἃ5 186 

Θδυ]οδὲ βρθοϊηθ 6 πᾶν οὗ ἴῃ6 ΕἸορν, 1 βὰν ποῖ ἅ6- 

Ῥατίθα ἔνοτῃ [Π6 τιβιιὰ] οὐᾶθσὶ [πὰ {π Ἰαΐθυ δχ σοί 6 ΔΤ 6 

οᾶΥτϊθὰ ὁπ ἴο 6 Ὀορὶποὶπρ οἵ ἴπη6 τὰ σθηΐαγν Β.6., ἃ5 

566} ἴῃ ἴπ Ε]Θρῖο5 οἵ διμηοηὶᾷθβ οἵ σθοβ, προι [6 ΠΘΤΌΘΒ 

80 0611 ἰὼ ἴμΠ6 Ῥοχβίδῃ νὰν. Τηΐβ ἰροχίαπΐ ροτυϊοὰ ἴῃ 

ΡΑΟΚκ 

107. 

Νο.- 
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{86 μιἰδίονυ οἵ Οὐσθοῖ Ἰἰζοσαύασα 15 τπαυκοᾶ Ὀν {π6 τῖθ6 ἀπᾶ 

ουϊεϊναίίοη οὗ ἔνο σγθαΐ ὈΓΘΏΟΙ 68 οὗ σοτηροβιίϊοι, [86 

ΕἸΘΡῪ ἀηᾷ {πὸ Ττηθῖο. ΤΉΘ56 ἅἃ1Τ6 0 6 ἰγδοϑᾶ {ο ἀϊδίϊηςέ 

ΒΟυΤΌΘ5. ΤῊ Ἰδαίου, 10} 88 θΘΘὴ ΟΔ]]6 ““ {1π6 τηρίσα 

οἵἉ ζαγα]ῖατ' ἀΙΒΟΟΌ 56,᾽ πᾶ ἃ Ῥοριι]αν οτἱρίπ. ΤῊΘ Ψ,ΘΙΤΆΒ 

οὗ {Π6 ΤΟΥΤΊΘΓ Ιὰν ἴῃ ἴπΠ6 Ερρὶο μοχδιηθίθσ. Τμ6 φυϊταϊτνθ 

ΒΡ τ οἵ πη6 Ἰδιηθῖο 16 ῬΟΥΠΔΡΒ Ὀαδῖ 866 ἴπ {86 τυᾶθ 

γΟΥΒ65 οἵ Βίτηοη ᾶθ5 οὗ ΑἸΩΟΥΡΌΒ, δπᾶ ἴῃ {π6 Βαϊ θαΐ 

ΤῸ 5ΒΔ.Γ1ΟΔ] ῬΌΤΡΟΒΕ5 ἢοΐ 1658 οδοίίνα ἔοσγη, ἡ Ὠΐοῖ {8 

Ἰτηθίσα ἀββατηθᾶ ἴῃ {Π6 παηᾶβ οὗ ΗΙΡΡοΟΠᾶΣ ; [Ὁ τι ἴοΥ- 

τη δίθιν ἴῃ {π15 ρα Οα] τ τα ἢ, [86 τΤουηδῖηβ οἵ Αὐοῃϊ- 

Ἰοσῦτι8, ποτὰ {Π6 ἃποϊθηΐβ δϑίθοιηθα 850 Βῖραϊν (μα πον 

τοραταρα πἷτη ἃ5 Βθοοηα ΟὨΪΥ ἴο ἨοΥΩΘΥ; 816 πιοϑύ τι ΘΆΡΤ Ὁ 

Δηᾶ ἵγαρτηθηΐασυ. ΕΘ 50 ΘΚ ΠΟΥΘΥΘΥ͂ ἃ5 ϑΟ]Οη, [Π|6 

Βαϊ ΑἸ ν οἵ {π6 ΤΔτάθ]ο ἴον [86 ταρὶο ἀϊδϊορσαθ ὈΘ ΡΠ 5 ἴῸ 

ΔΡΡΘδΣ ἴῃ {π6 νἱπαϊοδίίοη οὗ μῚ85 Κ΄ Ταῦ ΘΟ] ον, νν ΒΙΟἢ τοδᾶβ 

ΔΙτηοδέ Π|Κ6 ἃ ραββᾶρ {ἸῸτὰ 0η6 οὗ {μ6 Ὀγατχηδίϊδίβ. [Ἃἢ 

ΔΉ ΔΙνβίηρ [π6 στον οὗ [μ6 ΕΠΟΡῪ δηᾶ {π6 Ἰδτηρῖο, [88 

Το] ον ἴηρ Ῥοϊηῖβ ΓΘ ΟὨ᾿ εν ἴο θ6 θΟΥ6 ἴῃ ταϊπᾶ. (1) ΤΟΥ 

ἄθαϊυ τ ῬΟ] ᾿{ἰς 8] δηα δηρυβδίηρ Βα] οἴ, οὐΐθη τ 

[86 ἀοπχοδίϊσς σΟΠΟΘΓῺ5 οὗ ἴπ6 ρῬοοϑύ μἰϊτηβοῖῖ, ἀηα ἴῃ {18 

τοϑρϑοῦ ἀιἜοσθᾶ τ τᾶθ]ν ἔσο {Π6 οἹᾶ Εροβ ; {μ6 ““ ὙΥ οΥἿΚ5 

δηᾷ Ὀανδ᾽ οἵ Ἡεοβιοᾶ ἔοντηΐϊηρσ {Ππ6 ᾿ῃτοστηθαϊαΐθ βίαρθ 

Βαΐνγθθῃ 86 ἔνο βίν]65. (2) ΤῊ δ ργυθαΐου τϑϑάοχῃ ἴῃ 188 

δχργθβδβδίοη οὐ ορίῃΐοη δηᾶ ἴθ] ηρ νγὰβ αἰάθᾶ Ὦν ἀϊ- 

νΟΥΘΠΟ65 οὗ ἔπ ἀϊα]θοῖβ, Ὁν τὴρθ. Ῥσθὰξκ ἀρ οὗ {π6 οἱᾶ 

Βογοᾶϊίαγν βουθυ τηθηΐβ, μα ὃν {πΠ6 τουο]υϊοη8 ὙΪΟῺ 

Ρτοδυοσοᾶ, ἴῃ {Π6 Θαυ] δῦ ᾿πβίδῃμοθ ΔΙ ρΡ {πὸ Ἰοηΐδ 8, 

[86 δϑίδ! δ ῃτηθηΐ οἵ σϑριθ]σαη Ἰη δε ατ]0η5. (3) ΤΠΘΙΣ 

οαἸοϊναύϊοη νγὰ8 οἸοβοῖν οοηποοίοᾶ νυ {π6 ἀσνθ]ορυαθηξΐ 

οἵ τηιιβῖο 1ϑίν, [86 δἀορίϊλοῃ οὗ Ῥοΐῃ {Ππ656 τηθίχο5 ὈΥ 

(86 βᾶϊτηθ δυΐμουβ 8 (0 θ6 ΟὈβουυθᾶ, ἃ5 'π πη6 οἂβ6 οὗ 

Ατσοβ]οοπιι, οἵ ϑό 10, οὐἨ Ξ᾽τηοη 65 οὐ Ατηοτροβ, που ρ ἢ 

10 6Ἰ]αρίοβ οὔ {μ6 Ἰδαίου ἅτ δχίδῃης, Οτθὰϊΐ αἰϊγουβὶ 68 οὗἵἁ 

ΒΕγ16 ἈΡΡΘΑΣ ἴπ {18 ρετὶοᾶὰ. ΤΏΘΥΘ ΓΘ 1[Π6 ΒΕ{ὙὙΤῚΡ’ 

Βίγαϊη8 οἱ ΟλΠΠ[ἔηι8 ἀπ Τυτίαθαβ, [π6 ῬΌΡΘΠΟΥ ΟΥ̓ [86 

ΘΑΥΙῪ Βα ἰγἰβίβ, [6 συᾶσθ ἃ πᾷ {Π6 τηο]Ά ΠΟ ΟἿ᾽ οὗ πο ἢγβέ 

ἐτοίϊο ροθίσυ, ἴμ16 βίθυ ποι Ἰδηριδρθ οὗ [π6 τηογα]18ὲ Χθπο- 

»Ὄ 



ΝΟΤΕΒ. 375 

: Ῥλῶὼξὀ Νο. 
ῬΆδμ65. (866 Ὁ. 272), {886 σον στάβρ οὗ {Π6 Ῥγδοίϊοδὶ 
βίαΐθδσαδῃ ϑ0]0, {μ6 ἐποιρ 1685 ραϊοίν οὔ ΑἸΔΟΥΘΟΝ, 

6 βυράιποα 5ρὶτὶς οἵ ἔμπ6. Οπουιὶς νυ θυ 8, [Π6 ρδίμοβ οὗ 

{6 Ἰαΐου Κἰσαοηϊᾶθβ, ἀπ ἔπ 6 νυ ]]ἃ ἀπ α ̓ τηραββι ομ α τητιβὶσ 

οἵ [6 ΑΘο]ῖο βομοο]. ὅ66 Καὶ. Ὁ, Μά]Που, γο]. 1. οἢ. σ. χὶ; 

Μυχο, νοὶ]. 111. οὨ. 1. 111. 

Λὴ αἀᾶτγοββ ἴο μὶβ δραϊμϑίϊο σοιηύσντηθη, 86 ΕΡΠ6- 

βἰδηβη ἢ 6 ΔΡΡτοδοῖ οἵ ἴμ6 ἰηναάϊηρ Πογᾶθ5 οὗ {Π6 

ΟἸἰτασαουϊληβ δᾶ ΤΊΘσο5. ΤῈ ρστϑαΐοσ ἐγθθάοτα οὗ ἴῃ 8 

ΘΑΤΙΪΟΥ ΘΙΘΡΎ, νοι 15 πηζοίοσοᾶ Ὀγ {π6 Ἰἰγηϊΐ8 οὗ 186 

σοοαρΙοῖ, ν 111 θ6 ουβευνϑᾶ, 

1,. 9. ἐσπίδι. ΑἸσδοιβ δῃᾷὰ Ηογδᾶοθ ἃΥ6 ποῖ δϑβδιηθᾶ 110. υχνῖπ. 

{0 τη Κα 1.6 βᾶτηβ Ὀοδϑί. 

Ι.. 9, Σαίων.  ΤὨγδοῖδη {τῖθ6 τ Βοὰ π6 ΤΠ αβῖδηβ .- ν 

ΨΜ6ΓῈ οἴζοιι αὖ γγ8Γ. 

1.13. Περίκλεες. ΤῊΪΐ5 ῬΟΥΪΟ]68 15 θἰβθύνμθτθ ἀθπουαμοθᾶ --Ὃ:ὀ μἫεχῖχ. 
8.5 ἃ ρ᾽υϊίζοι ἃ ἃ Ῥαγαβὶίθ Ὁ (6 Ὁμδρατὶηρ βδίγο οὗ 

ΑτοβΙ]οομιιβ. 
1,. 10. γέφος. Α βίουιη ἴπ ἐμ8 Ῥο] θα] ΒουΐΖοι 18 ἰπ- 111: ΙΣΧῚ, 

τοηαρά. 

Τ,. 10. Τυρέων. ϑοτηθ το ΚΒ ἃταοπρ {π6 Ογοϊδᾶθβ, οἹ -- - 
Μγοομοβ, ἀἰβεϊποῖ ἔστοτα Οἰψαγοδ, ἃτὸ ἱπίθη θᾶ. 8566 Οἃἅ. ἱν, 

ν. ὅ00,χ, ΜύΙοΥ τυ  Κ5 ὑπαὶ ΑΥΟΒΙ]ΟΟΙιι5. Θιρ] ον θᾶ {Π6 

Ττοομαῖὶο τηθίσο ἃ5 ἃ πηϑᾶϊατῃ Ὀθίνγοθη {πὸ ταὶς ἀπ {Π6 

ΕἸορίαο, ΑΔ οοτηραγθᾶ νὰ [6 ΟἸΘσν Ὁ Πᾶ5 1658 ταριϊῦν 

διηὰ οἱθυαζίοη οὗ βθῃζ πηθηΐ, Δ) ΔΡΡΤΙΌΟΔΟΙΘΒ ΤΟΥ ὨΘΔΤΙΥ͂ 

ἴο 186 ἴοπα οὗ σοτμιηοιὶ 1ἰΐδ. ἣ 

1. 160. θυμέ. - υχχττι. 

““ ΑἸΐτηθ ποβίθυ, δηΐσηθ ἴᾶτῃ πτησ δϑϑέιδηβ ΟὐΤᾺ ρστανὶ, 

ουεῖϊβ οθάπγα, δἴαπθ ἴῃ μοβέθϑ ον ίατα ᾿θοζιι5 ΌΓΘΠΒ 

ἐσατηϊ θη ΐθ5 ἰηΐου παῖδ ΡΟῚ6 ΒΕσυΓ απ Ῥϑάθτα ; 

Ὡθο ἀαΐᾷ πἰμὶαμ ἔδσοοὶ, δὶ ἀδίαγ, νυἱοϊουὶᾶ : 

ὩΘ0, 5608 5ὶ αἰιϊὰ σοοϊάονϊ, βίσαϊαβ ἰῃ Ἰποΐατα ἴᾶοθ, 

οὔτι τηοᾶο Ἰαρίδγο 6] 1χ, σαστα τηοᾶο ἱπίε!ϊχ ἃ0]6, 

4αἱ, νἱάθηβ, φαδπίζααθ οαδι1ι8 ΤῸ8 ἃρδηΐ τηοτ δ] τιτ.᾿ἢ 

Οτοίδις. 

““ΜΘῺΒ ΤΩΘᾺ ! ΤΩΘῺΒ ἱποοτηροβὶτὶ5 οχοτοῖΐα σατὶβ ἢ 

ΒΌΓΡΘ 868! οἵ δνθύβιχῃ ἱτρθηβὶ5 Ὑἱρὶ! οΟὈἰϊοθ Ῥθοΐαβ, 

᾿ 
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115. 

117. 

Νο. 

ΕΧΧΙν, 

ΤΥΧΧΥῚς. 

ΤΧΧΥΤΙ, 

ΕΧΧΥῚΠ. 
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ἈΤΤΩἃ ΠΟΙ τηθᾶϊα, δίαπιθ μ8 5115 ΠΟβΕΠ ΠΡ 5 ἰηπέδ 5 

᾿ποο]αγηΐβ., Ναᾳ ἔα, νἱοίγιχ, οδίθη δ {Υ] ἸΏ ΡΠΟΒ ; 

νἱοΐα, ἀοτηὶ ἢ Θὰ ῬΙΟΟιΏθὰ8 Ἰαθοίασία ἀο]ΟτΘ ; 

ἃἂῦτ ΠΘΑῸ6 Ἰαθία ἢΐπ}15 186 15, ὩΘα 6 τηδϑϑίᾶ Β᾽ ἢ 1β τὶ β 

ΟΟΡΏΟΒΟΔΒβ, 400 510 τ ν ΟΪ 11}15 ογάϊηθ υἱΐα. 

ἩΓοἰοοίοψ. 

ΤΠ. 9. λυγρόν. ΤΙρθη, ΨῆΟ ᾿ἱποϊαᾶθβ {π|β ἃ5. Ὑ16Ὲ11 ἃ8 
ΝΟ. ΧΧΙΙΠν ἴῃ Πῖ5. 118 οἵ 5ΚοΙ]ία, τθαᾶβ ὑγρὸν, 111 δ ΠΡ; 

1 Ῥγ Ηογδοο :-- 

“« δήεοῖδ οὐσιἴϊδ τυιοηβίσα ποΐαηξὶα.᾽" 

“ὙΠ 6ὴ τπ6 δ ραγίδηβ 6 16 ΟὉ ἃ οδιηραῖρη ἴδ νγὰβ ΓΠΟΪΤ' 
Ουδίοτηῃ, Δ Υ [Π6 δνυθηΐϊηρ τη 68], θη ἴπ6 Ῥαθᾶῃ μα Ὀ66 ἢ 

ΒΌΠΡ ἴῃ ΒΟΠΟΙΤ οὗ [Π6 ρσοᾶβ, ἰο τϑοϊΐθ [Π686 δἱθρίθβ, .. ὁ 

ΤΠΘΥ ΕΥΘ, ΒΟΥΘΥΘΥ, ΠΘΥΘΙ ΒΌΠΡ ΟἹ. ἴΠ6 ἸΤηδΙῸ} οὗ ἴπ6 

ὉΤΎΩΥ 8ἃπαὰ ἴῃ {πΠ6 Ὀαξ(16 ἰδοῦ; [ογ 686. ἃ βίσγαϊῃ οὗ 

ἉΠΟΐΒΟΙ ΚΙπᾶ ψβ σοτηροβθὰ ὈΥγ 1Π6 βᾶτηβ ροβέ, Υἱζ- 

ἴῃ {86 δηῃδρδοβδίϊο τηᾶγΌΠμ 68." ΟΥ̓ {8686 εοηιϑαΐξογία, ἃ8 

{Π6ν σγοσο οδ]]θᾶ, {Π6 ΓΟ] ἰὴ ρ 15. ἃ ΒΡΘΟΪ ΘΗ :---- 

ἄγετ᾽, ὦ Σπάρτας εὐάνδρου 
κοῦροι πατέρων πολιῆται" 
λαιᾷ μὲν ἴτυν προβάλεσθε, 
δόρυ δ᾽ εὐτόλμως πάλλοντες; 

μὴ φειδόμενοι τᾶς ζωᾶς, 
οὐ γὰρ πώτριον τᾶς Σπάρτας. 

“ Βπποηϊᾶθ5. τηδϑᾶθ ἃ ὩΘῸ ΔΡΡΙΪϊσαίοη οὗ ἴπ6 [ἀτηθίο, 

τα κΚίηρ ποῖ ἰηάϊντάιι 15. θὰ Ὁ  ΠΟ]6 ο185:565 οὗ Ῥθβ0η8, ἃ8 

186 οΡ]θοΐ οἵ 15. βαίτ.""-- -Πηεἔ[ἰίογ. Τὰ 815 Ῥόοθῖὰ Ὠ86 Ρ1Ὸ- 

ῬΔΌΙν παᾶ ἴῃ νον ἴμ6 Ηϑφβιοάϊο 016 οἵ Ραμπάοχγα, 

ΟΡ. Ηογ., Ερ. 1. υἱ. θὅ :- 

“51 ΜΙτΠΘΙΎΩΙΙ5 ταὶ ΘΟ 56 5[}6 ΔΙΩΟΤΘ ἰοοίδβαϊιθ 

ὨΪ] δδί ἱπουπάιχιχη, νἱνὰβ ἴῃ ἁλόντα ἰοοΐϊδαιιθ,᾿ ἢ 

1. Μιχληθνγτητι8 [Π6 ΕΠ το ἢ ΟΥ οὐ Π6 ΤΟ ΔΒ 18 ΒΙΤΟΏΡΤΥ 

τηλτκοά.---ΟΟμρατο {Π6 ναΐϊη αἴζοιηρί οἵ ον δῖιι8 οὗ 

Ῥμοσᾶθᾶ {0 ἰμᾶάποθ ἴμ6 Τοηΐο οὐονν 5 10 8ιι της ἴο γα Πρ. 

δε τὰ, 12. 
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ΤΏΘ86 ἔδυνν Ἰἴπ 68 ἃ16 ἃ}1 παΐ στϑιηδΐῃ οὔ {Π6 τηοβδύ τὸ- 

ΤΩΔΥΚΆΡΙΘ οἵ 0105 δἱθρίθβ. [Ὁ τνὰβ βηρ ὈῪ Βίτῃ, αἰίου 

Βρτυθδάϊηρ ἃ τϑροῦῦ {παΐὶ Β6 νγὰβ τηδά, ὑπᾶθυ {Π6 ἀββυτϊηθᾶ 

Βα οΐου οὗ ἃ μου] στοίαγηθα ἔσο Δ] υΐβ, ἃ ἃ {ἰπὴ8 

ΒΘ η ἰδ 5 ῬΘΠΔ] ουθὴ ἴὺ Ὀυὴρ ον τὰ ἃ τηούϊοι 1ῸΥ 

1886 τϑοοπαπδβὶ οὗ {Π6 ἰβ]αηᾷ. 

1,. 16. εἴην δὴν κιτ.λιῖ ἰ. 6. “1 σᾶ86 {π6 ἰβϑ]απᾶ 85 ποΐ 
τοραϊηῃθᾷ. 

1.1. ἡμετέρη δὲ πόλις. Οτοίοα ὃν Πριμοβίμθμθθ ἴῃ 
ἴΠ6 ΒΡΘΘοἢ 6 Εαϊβὰ Τιοραίίοηθ, Ρ. 422. 

Ι. 8, δήμω μὲν γώρ. ὅ66 Οτοῖθ, Ηἰδβί. Οσ., οἱ, χὶ. γο]. 
Υἶ. Ρ. 169. 

““ ΤῊΪΒ 5665 αἰτϑοίϊθα ἀραϊηβὲ (η6 Ἰυχασίοιβ Πἰνηρ οὗὅὨ 

ἴη6 Αϑβίαϊΐϊο ατυθοθκβ, ἃ ἕαγουσιῖθ ομ]θοῦ οἵ Ηἱρρομαχ᾽ 
ΒΑΓΟΆΒΙΩΒ.᾽᾿ -- 7δέζοΥ. 

ΤῊϊ5. ΟΡ βυάτη νγὰβ ἃ ΤΟΡΙ͂Υ ἴο ἃ βἰγαῖαν ὁπ6 οὔ Πριηο- 

ἄοοιβ, αϊτοοϊοα ἀραϊηβὲ ἴμ6 Ομ 5. Ηδ Βδᾶ 8180 βαϊ τὶβϑὰ 

τ 6 ΜΙΙΘβίδηβ. ΟΡ. 16 νυ 81 1-Κῆονν Ῥᾶτοᾶν οἵ Ῥοσβο :--- 

“ΤΘ Οουτηδη8β ἴῃ ΟΥ̓ 6 Κ 

ὉΤΘ Βδά]ν ἴο 566 Κ: 

ῃοῦ ἥγϑ ἴῃ ἥγνθ 500 ΓῸ 

Ρυΐ πἰηοῖν- ἔνθ ΤΟΥ: 

811] βᾶ 716 ΟὨΪν ἨΘΙΤΩΔΏ1), 

δηᾷ--- Η ΘΥ  ᾽5 ἃ στη δ .᾽᾽ 

1. 8, πτέρ᾽ ἔδωκα . .. κείμενος ἐν στόμασιν. ΟΡ. “ Υο- 
1ΆΤΘ ῬΘΙ ΟΥᾺ ὙἱΤΟΤΙλ.᾽᾽ 

1.18. Κύρνε. ““ΑἸι 1μ6 σοτηρ]αϊ ἐδ, σαστΐηρ8 πᾷ 165- 
ΒΟῺΒ ΠΑ ΠΡ ἃ ΡΟ] τἴ0 8] ΓΘ θυ μΟ6. ἈΡΡΘΆΓ ἴο θ6 δἀἀτοββοᾶ 

ἴο ἃ βἴῃσίθ γοὰμρς ἔγτιθηἃ οἵ τμ6 ροθῖ, Ουσβ, Π 86 50 οὗ 

ῬοΙνραβ. ὙΠΟ ΟΥ ΟἿΠΘΥ ΠΛ 65 ΟσΟαΓ', ΟΠ 6 ν᾽ ἔμ 5 θηθοῖ 

5 αὐϊΐρ αἰ ουθηΐ, οὐ 1Ὁ ἰΒ αὐ Ἰϑαϑὲ ἰσραϊθᾷ ἴῃ ἃ αἰ γοπὲ 

ΤῊ Π61.᾿ Τιι5 ᾿ξ 15 τηλιϊοβί [δὲ ἐῃμ6 Ῥοθ δα ἀτοββθᾶ ἴὸ 

δσηοῃἶᾶοβ (ΝΟ. ΠΧΧΧΥΤ) νν 5 σοτηροβοᾶ ἀαγίηρ ἃ τοῖρε οἵ 

ΤΘΥΤΌΥ,, ν᾿ Εἰο ἢ οὨδοκοα {6 ἔυθθᾶάοτῃ οἵ βρθϑοῖῦ. Οἵ, ταῦτα 

μκοι ἡνίχθω, ». 125,1, 8. ΤΏ δἰτίον δαϊπιοσὶῖν οἵ ΤΙ Θορ 5 
ΘΟΙ65 Οἵ ἴῃ τηοξὶ οἵ ἴπθ86 οχίσγδοῖβ, ἀπ βου ἰΐϑο] ἴπ 

ἴμ:6. ῬΟΙΙΠΙΟΔΙ βθηβθ ἴῃ ὙΒῖΟΝ ἨΘ τι885 ἴπ6 ποτὰβ ἀγαθοὶ 

ΡΑΟΘΕ 

118, 

᾿Π ΝΟ. 

ΤΧΧΧΊΥ͂, 

ΙΧΧΧΥ, 

ΤΙΧΧΧΥΙ, 



ῬΑΘΕ 

125. 

126. 

120, 

Νο- 

ΤΧΧΧΙΧ. 

ΧΟΙ. 

ΧΟΙ͂ν. 

ΧΟΥ. 
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δι κακοὶ ΟΥ̓ ἴΠ 6 ΠΟΡΤ65 Δ ἃ {Π6 σου, Ομ Υ]65 δ τα 65 

ΕῸΧ νγὰβ δβρϑοῖδην Τοηᾶ οὗ {π6 βρὶ γιτθα 11}}68 :-- 

Λὰξ ἐπίβα δήμῳ κενεόφρονι, τύπτε δὲ κέντρω 
ὄξεϊ, καὶ ζεύγλην δύσλοφον ἀμιφιτίθει" 

3 Ν οὗ γὰρ ἔθ᾽ εὑρήσεις δῆμον φιλοδέσποτον ὧδε 
ἀνθρώπων, ὁπόσους ἠέλιος καθορᾷ. 

1). δ. Κήρινθος. ΤῊΘ μοϊαπίίαῃ Ρ]αΐπ ἴθ Επρθοθᾶ, σοπ- 
τἀἸἸ ηρ γ 8] 8 016 ΟΟΡΡΘΥ τη 68, νγὰ8 ἴΠ6 βιιθ]θοῖ οἵ σοπβίδηϊξ 

βίσιἴ θούνγθθη Ομ δ]οῖβ ἀπᾶ Εγχοίσῖα. Βουρκ (0 ἄο65 ποῖ 

ΠΟΙ ΒΙροΓ {818 ἴο Ὀ6 ΤΘΔ]11Κ ΔΠ ορίρτδτση οἵ ΤΘΟΡἢΪ5) τι 461- 

βίδη 45 8). ἃ] 0510 ἴο0 ὃ γ᾽ ἴῃ {Π6 τὴ6 πού οὗ Ῥουϊδ ΠΟΥ 

Ῥεῖ οἵ υρβ611.8, αροιι 639 Β.0. 

1,. 138. ὄρνιθος, [6 οτᾶπθ. Ἠββιοᾶ βρθᾶκβ οὗἉ 115 σνδυπὶμῃς 

[86 ΤἈΤΤΩΘΥ οἵ [Π6 56ά 50}. οὗ {ΠΠᾶρΡ6. 

1,.16. ἄλλοι ἔχουσιν ἀγρούς. “Ἐν ἃ ἔγεβῃ ρασγείοη οἵ [86 

ΜορΑσῖδἢ [ΘΥΥἸ ΤΟΥ» παρ Ὀν [86 ἀοτηοογαῖϊο ραν νυ, ΤΠΘοσἶ8, 

80 ΒΔΡρϑθῃθᾶ {ο Ὀ6 δῦβθηΐ ὁ ἃ γογαᾶρθ, νγὰβ ἀδρυϊνϑᾶ οὗ 

{86 Πουϊΐαρα οὗ Ὠὶβ διησθβίουβ.᾽" ΤὨὶβ βθϑῖὴβ ἴ0 θ6 δρᾶ 

(0 ἴῃ τΠ6 Ἰαβί Ἰἰπθ. ὙΥ ΘΙ ΚΟΥ βΒ σοῃ͵]θοΐατα τῆς ἀειμνη- 

στῆς 5 ἀἀορίοα ἴῃ Ρ͵δοβ οἵ {πμ6 ογϊματνυ τϑδᾶϊηρ τῆς ἄλλης 
μνηστῆς- 

1,. 17. ὦ ξεῖν᾽. 

“. Ὥϊο, ΒΟΒΡ68, ϑρατξαθ 208 ἴ8 ἶο ν᾽ 1556 ἰδοθηΐθβ, 

ἄστη βαῃοίὶβ ματα Ἰθρῖθιβ οὈβϑαπίγηι."-- ΟἼσογο. 

“- 7811 {86 Κ' ραγίδῃβ, ῬΆ556 1 Ὀγ» 

αὖ {μοὲν ὈιΔαϊηρ μοσΘ γα 116,᾿᾽ --ὖὺ. Κ. 

Τ,.. 1. κάκ᾽ εἰπών. ἘῸΓ ἃ βρθοίγηθιι οὐ {μ18, 866 {16 
οχίγδοϊς ἴῃ Ρ. 151, Νο. ΟΧΧΙιΧ. 

1,. 3. ἐξ οὗ τ᾽ Εὐρώπην. ΤᾺΘ τϑίθυθμοθ 18 ἴο Οἴτπομ᾿Β 
ἄοιθ!ο νἱοΐουυ αὖ ἴπη6 Επθσυτοθάοῃ, 406 Β.Ο. 

σου ἴμ6 ϑιέασιοίίσα ΟΥ̓ ““ῬΆΤΕΥ ΡοΘτηΒ.᾽" ΟὈτρᾶτο {π6 

ἐτηϊζαϊϊοηβ οὔ {π|5 απὰ {π6 ο]]οννῖηρ Οἄθθ ἴῃ Ἠογδοθ, 

Οἀε ᾿. κὶν. “Ὁ Νανὶβ,᾽ δηὰ χὶ. “" ν1θβ πιὶξ αἷτᾶ.᾽ 

Ιᾶγ θοο Γἀνοιτοᾶ Ὀγ τπ6 Ἐν. Η. Α, 1, Μαητο, τὰ 

1Π6. ΤΟ]]ονν᾽η ρ' ΓΔ 5] αὐ οὗ {Π18 ῬΟΘῺΔ :--- 

τ ΤΏ ες οὐ σι τὰ 
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ΡΑΘᾺ Νο, 

ϑοᾶρθ ρσουηπιδηΐὶ, [ουβ Ὁ ῬΓΟΡΑΡΌ, 
αὐδ8 56465, Δοίου "δ, ἀοϊοβαια πθοί 8, 

ὯΘ6 ῬΓΘΟΟΙ, οὐχῖβ, οτα, ἰαθα!ἶδν6, 

οοτᾶδ ἀοτηδίο, 

Ἦσπο νϑηΐϊ, βὶ ἴᾶτὰ ὈΥΪι5 ἃ] 6 θὰ 5 

ΒΌΡΡΙΟΙ5 γοσθτα, 6 ητι8, ΔΤ ΘΔαΙΘ 

Ῥαίγῖβ δυβου]δη5 ῬτΌοι] πο 80 818 

γϑοίᾶ τηθ 8088 

ΟΟΥΤθιι5 ᾿πποὐἱβ : οἷἕο (6 Τοτοθαπΐ 

ῬΆΒΒΘΥΘ5 ῬΌΠ]ΟΙΥΙ, τηθαϊδτη ῬΟῚ Δοίσ ἅτ 

τπἰὖ σογυβοαρδηΐ δα ορᾶοᾶ [θυ τδ6 
1ἰγαΐη δα ῬΙΠΪἶ8. 

Ῥτοίϊηαιβ σθηΐασῃ οϑῦ: ἰδὲ τὰ τϑῖαξο 

ΟΒ ῬΘΥ ᾿τητηουίδ]θ, θθαΐδ, ΥἾ511, 

αυἱὰ ταδ]ὶ ἴδ ἄθυῃ Ῥαΐθυυ, ΤΟΡ θ 85, 

ΟἾΓΥΘ γΟΘΆΒΒΘΙΩ : 

ἦρϑα γϑϑβϑᾶῃπο αὐϊὰ δἄθ6556 γ 6] 6. 

ΤαδΧίτη6 ΟΟΤΙ ; ““οτρὶβ οὈδιϊαύιτη 

αἄθτὰ ἕπο σορὶ 50} ΔΙΛΟΙ ὁ ΘΙ ΘΠ 

Ιαθᾶθσθ, ϑρρῃοΐ 
Ναχα ἔαρὶξ ὁ Ἰαταΐαμι, ἔιρὶαΐ, Βθαι θέα : 

ἄομδ οοπίοτηηϊ ἢ ἀγα ροσρθί α]ίτὸ: 

ΠΟῺ διηδί ἢ ἰδυηΐϊϑτη, γὙ6] ΔΙΠΆΤΘ Π0]18 

ΤΌΓΧΒΙΙΒ, Δι Ϊΐ 7 

Λάνρϑηϊ ἴᾶγα πιο, οὐ Δοουθὰ ΠΟΡῚ5 
ΒΟΙν 6 ΘΌΤΆΤΌΤΩ : Ταΐα οποία δι πίο 

αὐυδθ ΟΟΥ Θχορίδΐ γαΐᾷ : ΤΓΌΤΘΒΙΙΒ ἃ Τὴ 6 

ΒίΑΥΘ ΤΙ ,ΘΐοΟ, 

Π,18. κατθάνοισα δέ. Α γγτοοῖῦ οὗ ἔμι6 58 Ἰγῖ6 8] Ῥόνγευβ 13]. στῖ. 
Ῥοββοβϑβθὰ ὈῪ ϑάᾶρριο. ΤΙ ΦΟ]]ονηρ Ραββαρθ ΔΡΡΘΔ,Β, ἃ5 
ἴῃ Οδτα]]τιβ᾽ ᾿τϊ δίϊοη, “« ὙΈΒρου αἀδδὲ ἱαυθηθβ,᾽ ἴὸ Πᾶν 
θθθμ σοτηροβθᾶ ἴοσ Ὁμοσὰ] τϑοϊξαϊίοη, σοῃἐγατυ ἴὸ ἐμ 
ὨΟΥΤΩΔ] ΟΠ τδοίου οὗ [6 Αθο]ὶο βοΒοο]. 
ΤῊ Οἄδ ἰο Βοιαθ, ὁποθ αἰἰσὶθυοα ἕο Εσϊπηδ, Ὑ}11}1 6 1393, σνι. 

τουπᾶ ἱπ Ῥ. 3438, 
1... 11. γήνι; κιτλος ἱν 6. νεάνιδι ποικιλοσανδάλω. -- σνπ. 
Π. 4, ἀνασταλύζω, να!ὰὸ Ἰδουίμιοτ ; (0. στάξζω, στα- ιϑ4. σνῖι. 

λάζω). 
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144. Οσιχ. 
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1. 7. Πῶλε Θρηκίη. 

““Θαδδ νϑ]αΐ Ἰδξ5 θαιιὰ ἐγίτηα σδτ 8 
Ἰυατῦ Θχβι]ττα, τηθυπϊΐαιθ ἐδηρ].᾽ 

ἬοΥ.ν Οὐ. τιι. πὶ. 9. 

ΒΟΟΚ 1. 

ΤῊ ἀἰνιβίοη ΒΥ ΠΟΏΤΟΙἾΖΟ5 ΥΘΙῪ ὩΘΑΥΪΥ ὙὙἹ ἢ ἔπ6 ΤἸἰνθ8 

οἵ Κι οβ σμοσ8, διτηοηϊᾶθβ, απᾶ Ρίπμααυ. Ἐδοῆ οὗ {656 

Ῥορίβ Ἰϊνθᾶ υἀρνγατᾶβ οἵ οἱρῃῦν Ὑθαγβ; {ποὶτ τϑβϑρθοίϊννα 

ἀαΐοβ θοίηρ Β.0. 643-656, δ5δ0-408, 522-439, ἀηᾷᾶ [Π6 ἢγχβί 

οἵ 1Ππ6ηὶ Ῥγδρατγθᾶ (6 νὰν ΤῸΤ [Π6 τη γ6 οἸαθοταΐθ πᾶ" 

ῬΥΠΠΙαηῦ ῬΟΥ ΟΙΤηΔ 668 Οὗ ἴπ6 ἰαβέ. ͵ὲ ἅτ {μτ|5 σαγτὶθα 
Ο ἴο {Π6 οΟΙοδα οὗ {π6 ϑαυ]θβδέ οἵ ἴῃ6 {στθθ Ῥευϊοᾶβ ἰῃίο 

πνοὴ ΜΆ]ΠΠΟΥ ἀϊβέυ θα 65 (μ6 Ἰἰτοταΐατα οὗ ὔσθθοθ. ἂΔμβ γοΐ 

0 νγὰϑ παΐϊϊοπαῖ, ΠουΥἸΒϊηρ ἃ5 ΤΟ ΟἿ ἴΠ6 ΒΠΟΤΘΒ οὗ 

Αϑβῖα Μίποσ, οἵ Μδᾶρηδ Οταθοῖα, απ οἵ 5'1οἾ]ν, ἃ5 ἴῃ {86 

τηοίμου σου ηΐσυ. Τὴ ὈΙΓΓΠ-ῬΙ σ65 οὗ Π6 τυτιῖουβ οὗ {π6 

ττὴ6 ἱπαϊοαΐθ [Π15. ϑουηθ οὗἉ {Π656 ὑσοσο οο] ταϊθα ταῖμο 

85 ταιιβίοἴβηβ [Δ ἃ5 Ροοίβ. Μυβίο δᾶ αἴννανβ Τουπᾶ ἃ 

Βοτηδ αἵ ὅ ρφματία ἔγοτῃ {πΠ6 οὐοσ δα τηθίποᾶ ρυθβουθοᾶ ὈΓ 

186 Τιγουτσρθᾶμ 4111], ἀπ [η6 ἃν νγὰβ βυθδίν ἀονοϊορθᾶ 

{ΠΥ ἔχε Ὀν ἴΠ6 Τιοϑθίαη ΤΟ ΡΠ ἀ6Υ, ἃπᾶ δἰζουατ 5 ὉΥ 

ΑἸοτηδη, ἃ ᾿ιυνᾶϊαῃη 5]ανθ. [0 15. ποῦ ὩθΟθββανν 10 ἀδίδ1] 

{Π6 βέαρϑβ {πσοῦσ ΒΊΟΝ Ἰυτὶο ροθίτν ἀἀναμποθᾶ ἔνότα {86 

5'τρΡ16 γοροϑίϊτοη οἵ 016 ΟΥ' ὕπνο 11Π65 ἴο {π6 Ῥϑγέθοϊίοι οὗ 

γηθϊοᾶν. ΤΠδ σοτηθὶ αίΐοη οὗ βοηρ ἃπᾶ ἄδῃοθ 16 ἴο {μ6 

βίσποίατο οἵ βίσορῃθ δηᾶ δΔη Ἰ5Γ ΣΡ Π6, ΒΟ γογ6 ἢθχΐ 

γοϊονθᾶ Ὀν ἴμ6 δροᾶορ, αἰ Ποσηρ ᾽π πιΘδδιι ΓΘ, Δα ἈβΌταϊηρ, 

νν Ὦ116 ἰδ τ 88 θοίηρ βυησ, ἃ Τοδί ἴο {π6 σθουιβ, ΤῊΘ δΔυΐΠο Υ 

οἵ (18 158 πον αἴίοη νν 5 Κίθδι μου 5. ΤῊΉὰ5, ἴῃ 18 ΤΌΤ», 

δηᾷ ἴῃ ἴπ6 ἴαοί οἵ ποΐ θοΐηρ τγϑοϊξοα Ὦν ἃ βῖ 6516 ῬΘΥ 801), ἴῃ 

118 στϑαΐθυ σοπη τοὐΐοι ν᾿ ῬΌΌΙΪΟ ἃ ἔαῖσβ, ἀη ἃ ΡΥ ΓΟ ]ΑΤῚΥ 

αἰ 16 το] ρίουβ Γοβίναῖβ, ΟΠΟΤᾺῚ Ῥορίγυ, θεβϑῖἄθβ (Π8 

ἀἰθγθηοο οἵ ἀϊαϊ οὶ, 15. ἀἰβύϊη σα ΒΠ 8016 Ττόχὰ (86 Ῥτονίοιιθ 
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Αφοϊῖο βοῖοο]. ΤῊ ποχί ἱτηρτουοτηθηΐ 0 Ὀ6 ποίϊοθᾷ,--- 
ἱτηροτέαπξ ἃ5 σομέαϊηϊηρ {π6 ρϑστὰ οὗ π6 Αἰεὶς Τταροθᾶν--- 

ἰ5 ἴπ6 ὈέΓ σάτα, νυ ΐο ἢ τγὰ8 ροσίοοϊθα αὐ {18 ττὴθ Ὀγ 

Ατΐοι. Α βοοᾶ Ββρϑοίϊμῃθῃ οἵ ἴὑ 15 δῇοταθα ὃν {π6 Ῥιπάδτὶο 

ἔναρτηθηΐ ἴῃ Ρ. 149, ΤῊΪΒ ψγὰβ [886 ἂρ θη ἐπ ΟΠΟΘ 

οἵ Οποτοάϊἀαβολ]ιβ θθοαηθ ἃ ΤΘΡΌΪΆΥ Ῥτοΐθββίοη, ἃ5. ἴΐ 

νγὰΒ 1παΐ οἵ ΞΟ σμοστι5 ἃηἃ Βἰμηοηϊᾶθβ, [Π6 ΤὈΥΤΠΘΥ οὗ 

ὙγΒΟΤὰ Ββιτηθα ἴῃ ΟΟηΒΘαιιθη06. ἴπ6 Ὡᾶτηθ οὗ ζεαάεγ ὁ 
οἰιογιδ85, ἴθ ῬΙασα οἵ Π18 Υ6 8] πᾶγηθ, Τιβίαβ. ΟΥ̓Ὠ 811] Π15 

γαυΐοιιβ ῬΟΥΚ5 ΟἿΪἹΥῪ δυοιϊϊ ἢὲΐν 11Π65 ἅτ δχίαπέ. Πυυσῖο 

Ῥοδίγυ, ἴῃ 15 Ἰδαίου δ ἃ τογΘ ῬΡο] ἰβμεὰ ἴόστη, 15 τορυβοπίοα 

ὃν 6 τηϊηβίγο]β ΠΟ 616 ϑηϊοτνίαϊηθα αὖ {πὸ οουτίβ οὗ 

Ῥυΐηοοθβ, ἴὔγοιιβ οἵ Ἐπορίαμι αἵ {μπαΐ οἵ Ῥοϊνοταΐοθβ, ϑἰτηο- 

τἰᾶθ5 ἃη Πΐβ πορμονν ΒΔΟΟΒ] 1465 Ὀγ [Π6 Κ1ΟἸ ἰὴ ΤΊ ]678. 

““ Ῥιηᾶδτι ταδϊηϊαϊηθ ἃ ἃ τοῦτο ἱπᾶδροηᾶθηξ αἰ 6 ἴο- 

ὙγΑΓβ {ΠπΠ6 σγυθαΐ θη ΏΟΒΘ ῬΤΘῖ565 Ὧ6 οοἸοὈταίθαᾶ, ἐπηᾶ 

αἰὰ ποῖ Βῃσὶηκ τότ σινὶηρ Τ[Θτὰ ΒΟ] βοόῖὴθ ἃἄνϊοθ ἴῃ ἃ 

ΤΩΔῊΪΥ Βρὶτς, ΗΙβ Βα ρουἸΟΥν το 5 θᾶ σαἰγ8]5 σοηϑἰϑίβ 

ποῖ 50 ΤΟ} ἴῃ ὈθΘαιιί165 οἵ ἀδίδι], ἴῃ  ΒΙΟὮ {Πον Τ6ΓΘ 

ΒΟΙΔΘ.ΕΩ65 ἰδ. Θατι8185, ἃ5 ἴῃ ὨΪβΒ ΤΩΟΤᾺΪ ρσυδηᾶἄθατ δια ἴῃ 

[86 5] 16 αϊρσ αν οὗ μῖ5 που 5. “ΝΗ βιιπρ Ὀδθοδιβ6 

15 τοϊηἃ ννὰβ {1}}; {πον Α]16α {Π6ῖγ ταὶ 5. ὑπαὶ {πὸ ν 

ταῖρι βίηρ. ᾿΄--τϑοο ΜΏΙΙΟΥ, οἢ. χὶν. χν. ; δη8ἃ δὴ ἃυίϊο!α 

οἢ Ῥιπᾶαν ἴῃ {6 Δίογέμ Βγὶ οι ἰουΐοιυ ἴου Τὰ παν, 
1806. 

1.. 2. βάλε, εἰἱΐαην 580 ἄβαλε ἴον ᾧ βάλε. (611. Ἐτσ. 
455. 

Μυτο ΤΟΥ ΚΒ ΟἹ {ΠπῸ υἱνὶᾶ ΤΏ ΘΙ ἴῃ τ Βοἢ ἐπ ἀθ- 

βου ρου Βμαάονβ Του ί {Π6 ΒΟΘΏΘΙΥ οἵ ἴη6 γδ]6 οἵ 1,866- 

ἀδϑίηοι, ἰσότὴ 1η6 ῬοὰΚ5 οἵ Ταγνροίιβ ἄοννῃ 0 ἐπθ ἀδυκ 

ὉΠῚ6 568 ΠΟ ὑγ 565 1Π6 Ῥᾶ56 οἵ 6 γτηοιιπΐαῖη8. ΕῸΓ 

ἃ 5Β' παν ἀδβου ρίϊοι, 566 Αρ. Ἀμποᾶ., Ρ. 324, Νο. οσο. 

7.1. δέπας. Τὴ ἰᾶθα οἵ π6 βοϊάθῃ ον] ἴθ ψ ΒϊοΝ 
188 δι Ποαίθα θὰ Κ ἵγομὶ τνοϑὺ ἴ0 ϑαβδὲ ἀισίηρ {π6 πὶρμὲ 

ἰδ ΘΟΤΏΤΔΟΙ ἴο ΟἾΠΘΙ ΘΑΥΥ Ῥορίβ, 6. 5. ΜΙ θσταιβ πᾷ 

ἴμ8. οἷά ορίο ροθὺ Ῥιβαπᾶοσ, ΤΏθβ Ἰἰπι65 Τουτηθα ρᾶτὲ οἵ 

16 Οουνοιῖβ. Οἵ (6 Ῥαϊποάϊὰ οἵ ϑιθβι ΠΟΥ 5. ΟὨ]ν {πὸ 

ἴὭσοο οροπὶηρ 1165 Τὶ :-ττο 

ΡΑΟΒ Νο. 



Ρλοξκ 

187, 

138, 

189, 

Νο. 

ΟΧΥΤΙ. 

ΟΧυΙΠ. 
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Κ᾿ ν ᾿»ν»ν ΄, 

οὐκ ἐστ' ἔτυμῶὸς λογος 
ἼΌΞΡΨ» 3 Ν 2 Α͂ 

οὐδ᾽ ἔβας ἐν γηυσὶν εὐσέλμμκοις 
γΦ7 “" . ΄ οὐδ᾽ ἵκεο πέργαμια Τροίας. 

1,. 19, παιδόθεν. Μά]Π6τ, τϑαᾶϊπρ ὠτεμβῆσι κρωταιῶς 
πεδόθεν σαλάσσων, κιτ.λ.» ὑΥδη5]αΐαβ, “ []] οἵ ἴυγν, 6 
ΒΕΥΒ ὌΡ τὴν Πποασγΐ ἔγοτῃ {Ππ6 Ὀοίϊζοτα.᾽ 

ΠΡΟ (γγμῸ ἱποῖπθ5. {Ππ|5 ραββαρθ διηοηρ ἴῃ ῬΟΡΟΪΑΓΥ 

ΒΟΠΡ5) {π|ηκ5 μ6 σοποϊιιβίοη νγὰβ δἀάθὰ ὃν. ἃ ]Ἰαΐου 

Βαηᾷ. 

Ι,. 4. οὔτ᾽ εὐρὼς, κιτ.λ. 

“« Ουοᾶ ΠΟΙ ΡΟ Υ οἄαχ, πο Αααΐ]ο ἱτηροΐθῃ8 
Ῥοβϑὶῦ ἀϊσ τ, αἰ ΠΤ ΘΤᾺ1115 

ΔΗ ΠΟΙΤΩ 567165 οὗ ἔπρὰ ΘΙ ΡΟΣ ΤΩ." 

Ἡσν., Θᾶν ἔχ. ποκα: ὃ, 

Ι,..10. ὅτε λάρνακι. ΤΗΐθ. Βδδιία] ρόθτα ῬΧΟΌΔΡΙΥ 
[ουτηθᾷ ραιΐ οὐ οπβ οἵ {π86 Ὀϊτρθβ (θρῆνοι) ἔον ψβῖοα 
διπηοηϊᾶθβ νγὰ8 50 σο]ουγαίθᾷ, Ορ. ““ Μδοβίϊι5 Ἰδοσίτηϊβ 

5ισαοη 6 15.᾽.--- σαι. 

1,. 15. σὺ δ᾽, κιτ.λ. ΔῊ ἱπρσοηϊοιβ οιηθπδύοι μα5 Ῥ6 6 ἢ 
Ῥτοροββᾶ, σὺ δ᾽ αὖτ᾽ ἔς γα λάθην ὠδῇ ταθείς. 

1,. 6. εὖδε βρέφος. 

““Οαγ8 αὐΐθβοθ ΡΌΘΥ, βαθυΐαιθ ααϊοβοϊία ποία, 

οἵ τηϑϑ αὰϊ Ῥ15ὰ8 οοτα αΪ 6806 ἀΟ]ΟΥ.᾽ 

«ογέϊη. 

1,. 13, γῦν δέ μιν. ΤΙρθη στϑρανᾶβ {Π15 δῃᾶ {Ππ6 ΤΟ]]ουνΐπρ, 
Ραββᾶρβε οὔ Βδοομυ] 65. ἃ8 5'Κο]ία. ἘῸΣ γῦν δέ μειν θοὰν 
8 τϑαᾶβ ἐν δέ μκὶιν θεατὸν, κιτ.λ. ἐν, 50. πέτραις. ““ 10] 
ΨΘΙῸ ἴῃ Ῥχοραΐίι]ο διηρα]αΐ οἵ σαβίατα Ἰοσάχα ΟὈΪΤΘ βοϊθῦ, 

οτηἶθιι5, 4τιὶ ἢ ΤΡ ΘΙ ἀβοθηδουαηΐ, σΟ ΒΡΙ οἷ. 

Ηδ ᾳυοίθ5 {Π6 5ἰτα αν ρᾶββᾶρα οἵ Ἡοβὶο:--- 

τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν 
ἀθάνωτοι" μμιακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἴμκος ἐπ’ αὐτὴν, 

καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον' ἐπὴν δ᾽ εἰς ὠκρὸν ἵκηται» 
ῥηϊδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα. 

Ἡογκα πᾶ 122αν5, 287. 
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1,. 18. γλυκεῖ᾽ ἀνάγκα, κιτιλ. ΟἿ, Ηογ.», Οἄ, 111..21. 

“Τὰ Ἰ6π6 Τοττηθηζατη ἱρθηΐο δαμηου 68 

ῬΙθσπιηαιθ ἀπτο.᾽ἢ 

ΤΌΘ βϑᾶτηθ Οαδ οοπίαϊπ5 ᾿μηϊ αὶ 5 οὗ ΟἿΠΘΥ Ῥᾶτίβ οὗ {18 
Ρᾶββδρθ ; 6. δ. 

“ΤῸ 5ρϑῖὴ τϑάποϊβ τηθη τἶθιι5 Δ ΠΧ 5 

γίτθβαῖιο; δὲ δα αϊβ σουτιἃ ῬΑ ΡΟ, 

Ῥοβί ἴ6 ἤθᾶτι ἰσδῖοβ {ΥΓΘΙΘῊ ὶ 

τορῦγη δΡρῖοΘ5, ΠΘατ6 τα Σ] 1 τὴ ΓΤ Δ.᾽ἢ 

Ῥίηᾶδυ 5 66 ΠΟΙ ΒΟΙ Πρ ΤΉΘΙΟ [ῸΤ ἔπ6 νἱοϊβδι 68 

νοῦ Πΐβ Τάτ παᾶ ππάρυροηθ. Τηϊβ τηδρηϊδορηξ 

Ῥάββαρα Βῃοι]α θ6 οοπίταβίθα υνἹἢ {π6 Ἡοτημθσῖο ἀθβουῖρ- 

τίοη οὗ ΕἸνβίυτα (ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον, κ'ιτ.λ.» ΝΟ. ΧΧΧΙΤΥ), 
Ὑ ὨΪΟ ἢ 18 ΤΩ ΠΟ ἢ ΤΌΤ ἰαϊηΐ δι) ἡθραίϊγο. 

1... 9. ἴσαις δὲν, κιτ.λ. ΕἾΘΥΠΆΙ] 5 ΠΒΠΪΠ6 ΒΘΟΙῚ5 ἴ0 Ὁ6 

ἰηϊθηᾶρᾶ, τϑίμου {μ8}), ἃ58 Μτ, Τ͵ΥΘΙΩΘΠ ΠΟΘΙ {ΥΔη 5] ΐθβ, 

“ΑἩ Θαμ8] ἱπίθυομβᾶηρο οὗ ηἰρῃῦ δηὰ ἄδν.᾽ ΟΡ. Μδ885- 

Βίηρου, Υἱγρὶη Ματίνυ :-- 

“ΤΉ ΘΤΟἾΒ ἃ Ῥουρϑίι] βρυϊηρ, Ῥουρϑίμδιὶ γοὰίῃ, 

ΠΟΙ Ἰοϊη [- Θ᾽ ἢ ΟΟ] ἃ, ΠΟΥ ΒΟΟΤΟΒηρ Πθδΐ, 

Τατωϊῃ 8 ΠΟΙ ἃρ6 Πᾶν δὴν θοϊηρ ἴΠ6Τ6.᾽ἢ 

1,. 18. Διὸς ὁδὸν παρὰ Κρόνου τύρσιν: ἱ. 6. ““ 6. γῬδΐῃ 
ον Ζθιι5 ἔα ΚοΒ ἤθη 6 νἱβὶῖα Π1β5 ἀθι σοη θᾶ ἔαῖμου 

Οτόμοβ (πον τϑοοῃο θα τυ Βΐπν μὰ θθοοταθ ἔπὸ στιΐοῦ 

οἵ {1πΠ6 ἀορατῖθα βρὶσὶθ ἴῃ 1155), ἴῃ οὐἂθυ ἴο δἄγίβθ τ ττἢ 

Ὠΐτὰ ΟἹ ἴπθ ἀθϑίϊην οἵ τϑδηκὶηᾷ.᾽".--  ἀϊον.. 

ἴω. 16. γαρύετον. ΤΘ ἄτι] ῬΥΟΡΔΌΙν γοίθυβ 0 5 ἰτηοηϊᾷθ8 
πα Βδοομν]ᾶθ65. 

Ι.. 9. εὕδει δ᾽ ἀνὰ σκάπτω, κιτιλ. ΟΡ. ταν, ῬυΌρτοβ5 
οἵ Ροοδυ :- 

““ Ῥοτοβίηρ ὁ. {πΠ6 βοορίτοὰ παπᾶ 

οἵ δονϑ, τ ν τπδρὶο 1111}18 1π6 θα μ ον ἃ Κὶησ 

νυνὶ τυ Ποὰ Ρ᾽αταθβ πᾶ Παροῖηρ ννὶηρ: 

απο ἃ ἴῃ ἀανκ οἹοιι ἂβ οἵ ΕἸ απ θ Ὺ 116 

18:6 ΤΘΥΤΟΥ οἵ μῖβ θθὰΚ, πὰ Ἰὶρ τη Ρ8 οἵ μὶβ θυ θ.᾽ 

ῬΑΟΘΕ 

139, 

141. 

142, 

144, 

Νο. 

ΟΧΧΤΙ»- 
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50, ἴοο, Μαΐου Αὐπο]ᾶ, ἴῃ μ ΗδΥΡ- ΙΑ Υ οἢ ἘΠΠ8 :-- 

“Απᾷ {Π6 Θδρῖθ, αἵ η6 Ὀθοκ 

οἵ [Π6 ἀρρϑαβίηρ ρτυδοίοιιβ ὨΔΥΤΉΟΩ, 

ἄσοορϑβ 811 Πὶβ βῃθθην, Ὀγόννη, ἄθθρ- θα μου ἃ πθοκ, 

ΠΘΒΕΠ Πρ ὭΘΔΤΘΥ 10 δον θ᾽ Β ἔδοῦ; 

16 οὐΘοΥ ἰβ βουθυθίρη 6 γ6 

{Π6 οατίαϊηβ οὗ [Π6 ὈὉ1Ππ6 Π]τη5 5] οὐ]ν τηθοί. 

ΟΥ 656 οχίνδοίβ ἔστοτῃ ἴπ6 Εριηϊκία, ἴ[π6 ἢσβί, {τόσα ἴΠ6 

2ηα ΟἸνταρῖο, 15 ἰῃ τπ6 Αθοϊϊαη τ νίμτω, τ ΐο Ἔχ Βἰ 1.8 

ΒΙΓΟΏΡΘΙ ῬΘΥΒΟΠΔΙ] [66] ηρ ΤμΔῃ 15 Του πᾶὰ ἴῃ {Π6 Ἰηογ8 

βίδίοϊν Ὠοτῖο Οἄθβ, οἵ σμῖομ {μ6 15 πᾶ 418 Ῥυτίδη 

Οἀδ5 αὔοτνα βρϑοϊτηθηβ. ΤὴΘ ““βοῖ Τινάϊδῃ αἷγβ᾽᾽ 676 

1655 βϑϊἄοιη οιηρὶ ον Ὀγ Ῥιηᾶασ. ΪΙ͂ὴ Νο. ΟΧΧπ, Ρ. 142, 

Π6 16 18 ἃ ταϊχίατο οἵ Π6 Ὠογΐδῃ ἀηᾶ Τυνᾶϊαῃ τ ΓΒ γη8. 

149. ΟΧχΧγῖ. ΒεΥρκΚ᾿β ἰοχί αἰβθυβ ΠΟΤ ἴῃ ΒΘυ συ] ροϊηΐίβ ἔπόσα {πδὲ 

οἵ Τοπδ]ἄβοη. “Ἅ“ ΤῊΪΒ5 αἰ γάτὴ Ὁ γὰ8 ἀδβιρηθᾶ [ῸΓ {Π6 

ΨΟΙΏΔ] Πομηνυ δία αὖ Αἰπθηβ, ἃηἃ βθϑῖὴβ ἴο Ὀγθαΐμα {Π6 

ΡΟ ατη 65 Δα 51η116 ὙΠ {η6 ὈσῚΡ [655 οὗἁ Βρυϊηρ.᾽ 

1586. οχχγ. 186 ἃαΐθ οὗ {Π6’ ΘΟ]1ρ56 τϑέεττθα το ἴῃ {18 λῳρογ  ΘΉ16 
μᾶ5 θθθὴ χϑᾶ αὖ Αρυὶ 80, Β.0. 463. 

- - 1,.10. πολύσκοπε. ΟΡ. 5ΒΆΚοθρθασο, Βἰομ. 11, Λοὲ 1ἰϊ. 
50. 1 :-τ 

“Τῇ βραυομῖηρ 6γ6 οἵ θαυ θῃ.᾽ἢ 

181 σχχν. [ω. 10. καὶ τοὶ μέν. ΟΡ. ὙΊγρβ.» Αβῃ. νἱ. 042-658 :--- 

“ ῬΔΥΒ ἴῃ »,ΆΙΩΪ 618 ΘΧΘΥΟΘΗΐ ΤΠΘΙ Τ᾽ ἃ ῬΔ] ΘΒ. 15,᾽᾽ οἴο. 

εἰ: σχχιχ. ΤΤῈ15 ἰηνοοίϊνο 15 ᾿πουθδίϊηρ, ἃ5 1Ππδύταςτιηρ (Π6 Πμαϊνοα 

᾿πβρὶτοᾶ διηοηρ {Π6 1ΒΌ]ΑΥ 411165 Ὀν ΤΗΘτἰβίος]θβ᾽ ν6- 

μα] ϊῖν. ΤΙΩΘΟΥΘΟ ψντοΐθ Ὁ ΘΠ ΒΠΙΔΡΓΪηρ τ Ὁ Υ {16 

ἀἰδαρροϊπίτηθηΐ οἵ τοί Ῥϑῖπρ γτϑοδ]]οᾶ ἔσοση οχῖϊθ ὉΓΚ 
ΤΗΘυἰβοο! δ, ννο Ὀοίσανϑᾶ ῖ8 τα [01 ἃ Ὀσῖθ6. 

152. ἣν 1.. 9. Ἰσθμοῖ δὲ, κιτιλ. 10 ψου]ᾷ βθϑθῖὰ παΐ ΤΒθτηΐδ8- 

100165 Βα ΟἿ Βοῖὰ6 οσσαβίος Ῥτονὶαρα ἴον (Π6 ἀοοοιϊητηοῦδ- Ι 

Ὄοῃ οἵ νἱϑίίουβ τὸ {86 ᾿βιμγηϊα ἢ ρβίννα] ἴ ἃ βογαϊᾷ ἂν 

(γλοιῶς). ΜάηΠον του γκ8 οἵ ΤΙ ΥΘοὴ {Πᾶΐ, “ῬοΟν ΘΥΤ] 

Ῥοΐ 85 δὴ αἰμ)οΐθ δηᾶ ἃ ρορθῖ, "Ὺ {γδηβίοσγοα {π6 Ρὰρ- 
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πδοὶΐν οἵ (Π6 Ῥαϊδοβίσα (ο ρορίσυ. Ηβ νὰβ 8180 ἴῃ6 

δαῖμον οἵ {Π6 ΦΟ]]Οννηρ δ' κοϊϊοη. ΤὨΪ5 Ἰαςίου ἔθυσα 18 ποῖ 

ΔΡΡΙΪοᾶ ἴο 811 ἀνϊηκΚὶπρ βοηρ5, θαΐ ΟὨ]Ὺ (0 {Π 086 βαρ Ὺ 
ῬΑΥΟΪΟΌΪΑ σαθϑίβ ἴο ΒΟ ἴΠ6 ἸΨΤΘ ΟΥ̓ ἃ ΒΡΥῚΡ οἵ ΤΥ 6 

νγὰϑ Βαηᾶθά. Οὗ [86 ἵψο ἀοθυϊναίοηβ οἵ {π6 νοτχὰ, 
(1) ἔγοια μ6 ΤΥ σ ΠΥ 165 ΔΙ] ονγθα ἴῃ ἃ ῬΘΥΪΟΥΤΩΔΠΟΘ 

οἵ {15 Κὶπᾶ, (2) ἔγοταηα [88 ἱσυθρι]ατ ΟΟυΥ56 ἴῃ ὙΪΟΒ 

{6 βοὴρ ψϑοῃΐ τουηὰ {Π86 {Δ016, {π6 Ἰδαίου ἰ5 σΘΏΘΓΑΙΥ 

δοσορίθᾷ. Μά, μου υ, δἄορίβ [Π6 ΓΟΥΤΏΘΥ. 

ἘῸτ {π6 Εἰβίου το] ἀθ] βίο Οἢ  ΒΙΟἢ {Π18 ἔδτηοιβ 50η5 

τνὰβ ἑοπηἀοὰ, Ηἰἱρρίαβ μαυὶπρ τϑυηδϊ πηθὰ ἀθβροῦ ἔοτισ Ὑ68175 

ἴζον ΗἸρρατοῦιβ, 5686 ατοΐβ, γ0]. ἱν. ΡΡ. 153, 184. 

1.1. ἔστι μοι» κιτ.λ. 

“ΝΥ θα] }Ἶ 5 ἃ ΒΌΤΙ͂Υ ΒΡΘΔΥ ἀπ Ὀταπᾷ, 
πᾷ ἃ τὶρῃί σοοᾶ β 161 οἵ μἰάθβ πίῃ ἃ, 
ὙΒΪΟΙ ΟἿ ΤᾺΥ ΔΙῚ 1 ὈΆΟΚΙΟ: 

Ὑυ τ {8656 1 ρΡοαρῃ, 1 τθὰρ, 1 δον, 

ν ἢ [ΠΏ 656 1 τᾶκο ἴΠ6 βυνθοΐ νἱηΐαρο ον, 

Δηα 811 του πα τὴ {τ Κ]16, 

Βαϊ γοῦν ννὶρῖβ [μαῦ 8 Κ6 πὸ ῥυϊᾶθ ἰὸ νοὶ 

δι ΤΩΆΒΒΥ ΒΡΘΆΙ Δη ἃ Ὑγ6]]-τη86 5ι16]4, 

ΠΟΥ ἸΟΥ ἴο ἄτανν {π6 βιυγοσγά: 

ΟἿ, 1 Ὀτὶπρ {Ππο586 Ὠθατί]655, ΒΔ Ρ]655 ἀτόῃθ8, 

ἄοννη ἴῃ ἃ σῖσθ οἱ ἔπι ΤΠΔΥΤΌΥ -ὈΟΠ 68 

ἴο 08}1] τη Κὶῃρ ἂπᾷ 1ιοτὰ.""-- Τ΄. Οαγρρϑεῖϊ. 

1. ὅ. μνοίας. ΒΥ {μπὶ8 πᾶτηθ ἴπ6 Οτθίδῃ βουΐβ ΨΕΓΘ 

ΚΠΟΜΨῺΏ. 

1...11. ἄλειν, κιτιλ. Ταῖβ αἰτέν 15. σΘΏΘΥΆΙΠΥ τιπἀουβίοοα 
ἴῃ ἃ ῬΟ] το] 56 186, τϑίθυτϊηρ ἴο Ῥιςδοιβ᾽ οσιθὶῖγν. Ρ]ὰ- 
ΤἈΤΟΝ, ΠΟΥΘΥΘΙ, ἂηᾶ Ῥορθμ 65 Τιδογϊαβ το0Κ ἰδ ἴῃ τμ6 

Ἰϊτο σα] Β6η86 οἵ πὶ Βανίηρ ψοντκοᾶ δὖ {16 ἤδὴ ἅ-τ1}]. 

Α Ἐποάϊδη βρϑοϊμιθῃ οὗ ομδ οὗ ἴπ6 τηθηᾶϊοα πὲ Β0ὴρ85 

ΒΌΠΡ ΟἹ [1.6 ἈΤΥνΔ] οἵ ὥρτίηρ. Α βἰγαν [ἂν οἵ ΤΠ 6 

δ Ιου 18 5111] βαρ Ὁ ἴ.6 ταοάστι Οὐ 5 αὖ ἴπ 6 βᾶτηθ 

βθᾶβου, ΤῈΘ [μὰγ οὔ ἔπ ΕἸοΙἴαγο5 (ἐπικίχλιδες), [λ6 Τὰν 
οἵ [6 Δ Ο] υτοδῖλ (εἰρεσιώνη), ἃπὰ [μ6 κορωνίσμκατα, γ6ΓΘ 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ οὗ [8 βᾶτωθ ομαυδοΐου, 

αο 

ΡΑΘΕ 

158. 

155. 

Νο. 

ΟΧΧΧΊΙ. 

σχχχΥυ. 

ΟΧΧΧΥΤΙ., 
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ΒΟΘΙ  ΎΥ.: 

τ Βὰ5 οἴϊδθη θθθη γϑυηαυκοά {πδΐ ρυθαῦ οὐ 868 οὗ Ββίοσυυ 

ΓΘ Τηοβύ Τἀνοιτα Ὁ ]6 {0 ροθίτν. ΑΑἰμθηβ, αἴζο. πανὶηρ 

Ῥαββθα {τοι ρὴ {Π6 οτᾶθα] οἵ ἴπ6 Ῥεγβϑίδῃ νγᾶγ, Ῥυθβθηΐβ 

ἃ Βίρη81 ἰπβίδηοα οὗ {μ156 {τα . ΤῊ ἀϑοοπᾶδηον ἴῃ 

Ταϊοσαῖαγε ἀπὰ Αγί, ψ Βῖο 5.6 αἰζαϊηθα β' στ] ΠΘΟΙ 5} Ὁ 

νυνὶ ΠΘΥ ΡΟΙΠ641Ὶ ΠΟρθιηοην, 15 [6 ργϑαΐ ἴδοΐ νν Β]Ο 

ΤΑΔΥΚΒ ΤΠ6 ΘΑΙΘΥΓ ραν οὗ [Π6 τ σθῃΐυῦν Β.06. 10 15 

Ῥυϊοῆν ἀδβουϊρθοᾶ ὃν Ῥϑυίοϊθβ ἴἢ μὶβ ΕΘΤᾺΙ Οναϊίοη, 

ΒΘ 6 68115 ΠΟΥ ““1η6 ὅομοοὶ οἵ Η61185᾽ (τῆς Ἑλλάδος 
παίδευσιν). ἴῃ {86 ρίασθ βονγανοῦ οἵ ᾿παΐ γαυϊοῖν οἵ βῦυ]68 

ψνΒ]ΟΒ. 85 ΒἰΠοσῖο Ῥθο ουἸεϊναἰοα ὃν ἐμ αἰ δυο τθτη- ἡ 

Ῥ6Γ5 οὗ [86 τᾶοθ, Ῥοθίσν πον ἢπα5 105. ουόνγῃ ἃ) ΘΟ 5.1 }1- 

τηδίϊο ἴῃ ἴπΠ6 Ὀτδιηδ, (6 τποβὶ βιυιϊζα]6 ταν οὗ τῃ6 

ΒΡ ΙΓ οὗ τ1η6 ἃἂρθ. Ὑν ἈΠΕ οἵου ΤὉΥ 5 οἵ σοι ροβιτοη 06]] 

ἰηΐο ἀρδϑνᾶπορ, ἴη6 ἀδυϑὶοριθθηΐ οἵ Τταροαν δα Οοτηθαᾶν 

ἀασῖηρ {π6 Ῥϑυϊοᾶ ᾿τητηθᾶϊαίον διιοοθοᾶϊηρ {86 Ῥουβίδι 

ὙΓΆΓ 15. ΘΟ ΓΔ]. ἀΠΡΆΤὉ]11616 ἃ. ΤΏ ἀριιπᾶάδηοθ οὗ Ὀ]ὰν 8 

τορτβθηΐθα, δῃᾶ {π6 ἕαοί {πᾶΐ βοῖηθ οὗ ἴπ6 ἥποϑδί νοι 

νγ)6 ῬΟβ58688, Β80}} ἃ8 μ6 Οδᾶϊριιβ Τυυδηητβ ἀπ 186 Μοᾶθα 

Τα] ἴο ραΐῃ [86 ἢσβϑί ὈΓ1ΖΘ, σα ηοῦ θα ᾿ἸΩΡΥΘ58 τι8 1 

τη6 Ὠϊρμθϑῦ ἰᾶρα οἵ 1πη6 σϑηΐϊιβ τὲ σου]ᾶ Ῥτοᾶποθ ἀηᾶ 

οἵ ἴμ6 οὐϊδιοδὶ δοιθη ΘΙΩΟῺΡ {6 τηδ88 οὗ ΑἰΠΘΗ ΔΒ 

τηαῦ σοι] ΔρΡρσυθοϊαΐθ {Ππ686 τηδβίθυ ίθοθβ οὗ ογϑαΐϊνο ἴῃ- 

16116οῖ, Οἢ {6 οτὶρίη οὗ 6 Οσροῖς ἄναιμα, δῃηὰ (Π6 

ἰτηρογίαηῦ ἰηῆἔυθηοθ νοῦ 10 Θχοσίθα ὌΡΟΣ τμοίοσϊο, 

ἀϊαϊθοίίοβ, δηᾶᾷ δα ῖοαὶ ῬὨΙ]ΟΒΟρΡΏν, 5866 ΜΆ], νοὶ]. 1. 

ΟἿ. ΧΧ-ΧΧΥΙ; Οτοίθ᾽ ΒΚ ΟΤ6606, γ0]. νἱϊϊ. οὨ. κυ; ΤὨραΐσγα 

οἱ [6 ατοοκβ, Ρασγί ᾿. οἢ. ἴ-ν. 

1,. 18. καὶ μκήν. 

“«Απᾷ ΠΟΥ ἴῃ ἀδθᾶ, "0 γη016 ἴῃ ΨΟΓΙΩ͂, 

186 τοῦ ΚίηρΒ οἵ [Π6 Θαστ 1 πραγ ; 

ΗΡκ [86 Ἰοὴρ [πα θτ᾽ 5 Ὀ6]]οννηρ βουηᾷ ! 

γοϊυτηθ8 οἵ ἸρΒίηϊηρ Ὀ]ὰ2Ζ6 ἃτοιηᾷ ; 
ψυ.- ΦΡ ν -"“ 
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ἤδυοθ ΠῸΠΣΥΪΟΔ 65 ΤΟΙ] (Π6 οἹοααν ἀιιδί, 
ἔουτ 1605 ΘΔ υἱπα τὶ τοατίηρ σι 

ταθϑίϊηρ ἴῃ ἔατίοιβ Θητηϊΐν ; 

ΟΟὨ ΒΊ 0). τ ἢ 165 868 ἀπ 5ΚΥ: 

50 νι ἃ Ὀ]αβῦ, δηα [1]] οὗ ἀτϑαὰ 

ἔγοτη ον ῬΟΌΥΒ τηδηϊοβο ὌΡΟΣ τὰν Ὀ]ΔΊΉ61685 μοαὰ 

Ο, τὴν συϑαΐ τοῖο υ ΒΒ ΠΟ] 685! 

Ὁ Ηράαυθῃ! {μπᾶΐ ροἰν᾽βῦ ἢν σοτατηοῃ Ἰρτ το 1655 
8411 Πυση )-Κὶ πα, ἸΙΟΟΚ ἄονγῃ ἃ μα 5686 

τ 6 ὈΙΔΟΚ ᾿ῃ)βίϊοθ οὗ τὴν Ταΐβουν ! "- Ἡηιατ. 

ΤΗῖβ ἀθβοσϊρίίοι οἵ [π6 Ῥαίε]δ οὗ ϑ'δ]αγηῖβ, ἱπ τ ΒΊΟΝ, ἃ 5 

ὙΨ611 ἃ5 ἴῃ ἔμποβο οἵ Μδγδΐμοῃ, Ατέοχηϊβίαση, δηᾶ Ρ] ΐδθᾶ, 

ἈΘΒΟΆν 5 ἴΟΟΚ ρῥϑτί, 18, 1 8 θ6 6 πὶ Τοιηδυκοᾶ, μ6 ϑαυ]θϑὲ 

οχίδῃηϊ βρθοϊηθη οὗ Οσθθκ Βἰβίουυ. 

Ι,. 8. φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος. ΟΡ. Ηον., Οἀἁ. τ11. 2. 29 :--- 

“ἐς β'δδρθ Ὀιθβρίϊου 
πορ]θοίαΒ ᾿πσδβίατη δααϊαϊ Ἰηΐορτο.ἢ 

7. 19. τὴν μακρὰν πόλιν : “186 ἔατ. ΟΥ̓ οἱέν 15 Ηδᾶββ, 
ὉΡΡΟΒΘᾶ, ἃ58 ῬΆ]ΟῪ 88, 10 1π6 8μοτὲ δχρϑαϊζοη ἔτοσα 

Ατροβ ἴο ΤΏΘΌ685. 

1..1. ἀνάγκας ἔδυ λέπαδνον: ἱ. 6. 6 νἱο]Δ 6 το μ6 ἢγϑέ 
ἰτραϊβα οἵ βίῃ, Δηἃ 80 βιυδ)]θοΐϊθα Πϊτηβ6] ἴο ἃ 5Βθυῖθβ οὗ 

τοῦ θῖν 6 Ρτι ἢ ἰΒ τη 8. 

Ι.. 7. ἔτλωῳ δ᾽ οὖν θυτὴρ γενέσθαι. ᾿ 

““Ἐτρο ἱτητημ ἴθ ΒΒ. Ϊῦ ῬαΐΘΓ 

τηδοίΐδτα πδΐδτη; οἰδβδβϑὶθιιβ αὖ νἱὰ 

ἔδιῖχ, οὐ αἰτσῖοὶ ἀδτθίιν 

τηδίοτῖθβ δῃϊτητιβαῖιιθ Ὀ6110. 

Νρο φχγοίαθυιιμε ἴᾶτη τηϊβουὰθ ῬΤΘΟΘΒ 

ὯΘ6Ο ΥΟΧ, Ῥδυθη ἴθι ΠΟΤΩΪη6 ῬΑΙΓΙΟ 

ἀοηδγθ ῬΓΊΠΟΘΡΒ; ΠΟ ἱπυθηΐαθ 
δταῖϊα, ἱστοὶ Θατηατ6 ΤΌΡιτ. 

ϑοα, ΔρΡρυθοδΐιβ στἰΐθ Π 608, ραΐθτ 

᾿αβδὶξ τοὶ Ἰδέ το 5, αὐτὰ ΒΌΡΘΙ ἱτηρὶ ἀγα 

811 τ 6 οἰτουτηΐαβα νϑβῖθβ 

ΡῬτοοϊάουνϊε νϑ]ιιῖ ἀργὰ υἱγρὸ, 

Ῥλοκ 

161]. 

166. 

Νο. 

σχι,.- 

ΟΧΙ. 

ΟΧΠΙΤΙΙ. 
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168. 

170, 

171]. 
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Ταρίϊτη δα ροᾶϊ15 {0116 Υ6 ὈΓΔΟΙ 85, ϊ 

οἵ ὯἼ6 βΒιρτριηᾷ απϊᾷ νονϑδῦ τηδ]Ϊ 

1Πηριϑ, Πα ραίογ τη 5.1] 6 ηἷ 

ΘΙ σγάνθυῃ σοῦ 66 νοσθιη. 

Π]ὰ ἱπαπϊηδΐατη {π|10 Ἡτιγαϊ ΟΥΤΌΘΟ 

ῬΆΠΙ τη, δ ταὶ 501Ὑ15 11 ἸΟἸ 65 Βίσηα] 

1οῖα 5. ΟΟΘΙ] ΓΤ τα, νἀ δθίατν 

σ 6116 Ἰοατιὶ τ] ΒΘΥ Δ Ὧ8, (ΔΘ ΔΤ} 

Ῥἱοΐα ἴῃ [4}06]]1}8 :---ϑά 606 δίθηϊμη ῬδΕῚΒ 

αὐ]ὰ Γτεααθητ ἄμ]οα ἀαθαΐ τβ]οβ: 
Βδοομοαῖδ [61 ΡΙΘ πο ὈῬθαΐασῃ 

σἱλρίη δ σΘ]ΘὈαραΐ οτο."--Ε. 8. 

1..11. πάρεστι σῖγ᾽. Ὥδαη ΜΙταδη ἀπᾶουβίαπβ ἐΠιΐ8 
ἴ0 ΤΟΙΣ το 1η6 νἱ᾽βίοῃ οὗ ΠΘΊ]6η :-- 

“ Β]ΠΘηῦ ΤΠ6ΥΘ 586 5Βίοοα, 

ἴοο 4156 (ο ὨΟΏΟΙΙΙ, ἴοο αὶ ἴο γον ῖ8 ; 

Ερν ΠΟΥ, αν ΟΗ Ονοσ [η6 οοθδῃ ἢοοᾶ, 

γϑί 5111] πηοβί Ἰουθὶν ἴῃ ΠΘΙ Ῥαυίϊηρ 51η116, 

ἃ ΒΡΘΟΙΤΘ ἀμ 6608 1ΐ ἴῃ {παΐ Βαπηίθα 5ροΐ. 

Οἀϊοιδ ἰη Ἰἰντηρ θεαπέν᾽ Β ῬΙδοθ, 

15 ἴπ6 οοἹᾶ 5ίαΐζαθ᾽ 5 πο- στοιρῃΐῦ σ. 806, 

ὙοΓῈ βρϑακίηρ οὐ 85 ἃγ6 νης ηρ, Ιον 15 οἵ. 

σχιν. ἴω 20, ξυνώμοσαν. ῬΑΙΘΥ ΘΟΙΙΡΆΓΘ8,-- 
“Δίου νυ ἱἢ ἢχα ἰὴ σταΐϊῃ ΤΘοο οἰ 16 4.᾽ 

Μπέον, αν. ερ. ἵν. 412. 

“«διαηΐ ἄπο ἀἰδοογᾶθ5, ἰρὴΐβ οἵ ἀηᾶα, οὶ." -ου., Γαδ. 

ΟΧΙΩΥ. 

50, ἴοο;,--- 

“ΤῊ 8685 Δ η6 νη δ, ΟἹ ἃ ΨΥΔΉΡΊΘΥΒ, ΤΟΟ0Κ ἃ ἔσιισθ, 

ἃπᾷ ἀϊᾷ πἷπι βουνὶοθ.᾽"--- Τ γΥοϊζ5 απια ΟΥ̓ 55ίαα. 

σχιν. ἴ,. 18, βωμοῦ πατρώου. Ον. ίτβ.» Αθῃ. 11. 5560. 
οχιν. [.. 8. ὦ ὦ διμωαὶ γυναῖκες, κ'τ΄.λ. 

0),γ. Μαϊᾷθηβ, [6 0 ΔΓῈ ὌΡΟῚ τη6, ΘΟΟΥΡΟΠ- 5 Ρ685, 

Το] ἃ ἴῃ 58 0]6 ἃτηΐϊοθ, ἃπᾷἃ δθηΐζνὶηρᾶ 

στ οἰ αδίοτίηρ 5 Κ68. [1 οδη ΔὈΪᾷθ 0 ΤΏΟΤΘ. 

(ἢ. ΝΥΝ Βαῖ τουρμ δ, Οἢ. {1 116 ϑὲ οἵ 50.185 ἴο βίῖ γϑ, 

ἀἰϊβίγαοι ἴτὰθ6 : Βοῖϊά ; Ιοΐ ἔδθασ βιυι θᾶπο [66 ποῖ. 
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ΟΥ. ΤΏΘΤΘ ἃγ6 ΠῸ ἔδῃοὶθβ ἴῃ [656 Ῥ]ΑΡΊΙ65 ΤῸΤ Τη6, 

ΤΏ 56 ἃ16 ἃ τιοῖμοτ᾽ 5 ἀορβ οἵ ψνυαῖῃ βοΐ 0. 

(ἢν. ἘΤΘΒἢ. ὈΙοοᾶ ἀροη τὨΐϊπ6 μη) 5 15 τθοκίηρ 5111}: 

ἔγοτῃ τ ῖ5. ἀοί τυοι Ὁ]6 [8411] ἀρὸπ την ταϊπᾷ. 

ον. ΟὨ Τιοτὰ ΑῬΡο]]ο, μοῦ ἴμδν βδίμου ΤΏΪΟΚ, 

διηα ἴσοι {πο ῖν ον 68 αἀτὸρ Ὀ]οοα ΔθΟΙΑΪ ΠΆΡ]6. 

ΟἿι. οὶ τῷ ἴπουθ οἱθδαῃβίηρβ. οχῖδβ ὶ ἢ ἃ τοι ἢ 

1] βοὲ 66 ἔγϑ το ἴΠ656 σ᾽ τη 1685. 

ΟνΥ. οι 566 ἴθι ποῦ ; 1 8366 1Ὠθτὴ ἔδοθ ἴο ἔδοϑ ; 

Ι τὴ ρυτβδυρᾶ; [λπ 0146 ΠΟ τηοΓῈ.--- ΗΝ. «. 

1. 4. ὁ δ᾽ ἐνδατεῖται τᾶς ἐμάς. 8:14] ᾶῦτα βυιρρθβίβ 
ταῖ τ }5 ψὰ8 106 οΥ̓ρῖμἃ] τοδᾶάϊηρ. ΤῺ ψουὰβ 16 

αυοϊοά, ἴπ πὸ ΟὈἸα 6 παττδίϊοι, ἴῃ ΡΊαΐο, Ηρ. 11. 383 Β, 

ἐνδατεῖσθαι τᾶς ἑώς. ΤῊΘ ρΡᾶββᾶρβ ἴ8 0η6 9 {πο56 οδ]θοίθα 
ἴο ὃν {π6 Ῥ]αίϊοπῖο ϑοογαῖθβ οα ἴπ6 στοιηᾶ οἵ ᾿ΐ5 1 σοὶ υἱηρ 

ΔΉ ΡΘΙΌΤΙ5 ὩΟ(ΙΟΠΒ τ ϑρθοίηρ ἔπ ποῦδ. 

Ι,. 2, ὦ παῖ, γένοιο, κιτ.λ. Βου68, ἴῃ μἷδ5 1] 5 ΓΔΙΪΟΏΒ 
οἵ Αθβοῦν]ιβ πὰ ΒΟΡΏΟΟΙ65, ἴο όσα 1 ἀτὰ ἱπἀθθιθα ἔου 

ἃ ἔθνν οἵ ἴπ6 ΤΟ] οννηρ αοζατοι5, ἈΡΡΟΒι ΤΟΙ. σΟΙΡΆΓΘΒ 

ΒατΩ5᾽ Ἰτηρηΐ οὗ Μᾶντν Θαθθη οἵ δοοίβ :--- 

“ΝΥ 50}! ΤῊΥ͂ 50}! τηᾶν ΚΟΥ βίδυβ 

ὍΡΟῚ Ἀν ἔογίαηθ 5ῃΐη 6; 

3Π4 τᾶν {8056 Ῥ]Θ ΒιΓ65 σ᾽ τὴν τοῖρῃ, 

1μδῖ πο οτ' νᾶ Ὀ]ΪΠΚ οἡ παΐπο "ἢ 

Ι.. 24. καὶ γὰρ τὰ δεινὰ, κιτ.λ. 

“Ἠδλρρηΐ δὲ πυτηϊηὰ Ἰοβθιι : 

ϑουνὶῖς οὐ βίου ττη νϑῖοχ ὁμοσιιβ οὐ γαρδ βουνὶξ 

Τ1ηὰἃ, π60 ἰηϊπιββᾶδ τοῖο 5 σϑᾶϊὶ οὐ θἱξα 1 οἷβ.᾽ 

ϑέαϊξίμα, ϑὲζυ. ἴἰϊ. 3. 49. 

“ΤῊ Πᾶν ἢ5 ΤΠΘτΏβοῖν 5, ἴΠ6 ρῬ] αποῖβ, ἀμ {15 σΘ ΠΊΤΘ 

ΟὔΒΘΙΎ 6 ἄσρτδα, ρυϊου ἐν ἀηἃ ρΡ]ὰσο.» 

ΤΥοϊζ5 απὰ Ογεοοίάα, Ἀοϊ ἱ. ἕο. 3, 

566 ἴουν Ὀ6]ονν, Ῥῃμορηΐββαθ, 542, Ρ. 213. 

Ρλοκ 

173. 

17... 

ΝΟ. 

σι.» 

ον 
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177. σαν, [,. 15. πρός τ᾽ εἴ τί σοι, κ'τ.λ. 

““ῬῬΩΙ͂ ϑἰάργα ἰθϑΐου, 
ῬΘΙ ΒΌΡΘΓΙΟΒ, δίαιιθ ΠοΟ 086]1 ΒΡῚΓΆ0116 Τατη 6, 

1Ο]116 Ὡ16,. . . ᾳυδδουπαιῖιθ δράποϊξα [ΘΥΤ 8. 

Ψγὴγρ.» ΑφΉ. ιἰϊ. 598. 

178. οἷν. [..15. ἀπεστέρηκας τὸν βίον. 

“«Ὑδ8 ἴδ τὴν 1176, 

ΒΘ ψοὰ ἀο (Δ Κ6 {Π6 τηθ8:85 Ὁ. ὑπο 1 Ἰἴνϑ." 
ογομαηέ οΓ Ῥοηῖοθ, Δοῖ ἵν. 50. 1. 

180. σιν. [,. 2. χαῖρ᾽ ὦ μέλαθρον, κ-τ.λ. 

ἘΔΥΘΥΧ61] ! τὴν στοῦ, τὴν 586] τη 661], 

ΝΥΣΩΡΙΒ οὗ ἴπ6 ψαΐθγν τηϑδάβ, ἔστ ]] ἢ 

Απᾶ Ἰυϊπρ οὐδρ πα Ὠθδα]δηᾶ βίθορ, . 

δηᾶ αν ΟἹΔτ ΟΌΥ οὗ {πὸ ἄθθρ. 

ἘᾺ]] οἵύ 1 ἀαυκΊϊηρ σαν ο τὴν πρδᾶ 

Ὀν ατἸ]ὴρ ταὶ νγὰβ5 θιιῆείοά, 

ἘῸ]71 οἵύ οι το αὶ ᾽ 5. ΠΟ]]ΟΥ ἴθ 6 

ΘΟΒορα τὴν τ ] ΠΟ ΠΟΙΥ ΤηΟ8}. 

Βαυΐ πον (νν»αύ Ηορβ ἀαυϑᾶ ὩδΘΥΟΥ ἀγθδι) 

ἔγοιη ἑοῦ δηα ννο]γθαπθοηςοα βίσθδμλ 

1 ἤὉΚ6 τὴν γᾶν. Ὑεΐ ὁ06 ἃρδῖὶῃ 

ἴαυον 611 το θη ἢ 08᾽ 568 -Ί Τί Ρ] δῖ ! 

Εδὶγ ὈγΘ6ΖΘΒ, νγαΐϊξ τὴθ οδυ' {π6 πλδίῃ ἢ 

ὍΏΘΓΙΘ {γι μα]ν οοιι 5615 θα, 

ΘΓ τηϊρ είν Εαΐθ,  Θσο Ἡθανθῃ οί οΔ]], 

ΓΘ 5᾽5116585 ΔΙΊ Ὺ οἵ 81], 

ΓΠῚΓΠΘΙ ΤΥ Υ6886] Βρ66 [---}᾽, δὲ. ὥ. Τ. 

181. σινα. [,.18. ἵν ἢ. - « ὡς ἔδειξα. ΟΟτηρᾶτα ἃ βἰ ταῖν ΘΧΡΥ ΒΒ ἢ 
οὗ ἃ Ὑ͵ΒᾺ πῸν ρᾶβδύ {π6 Ῥοββϑι 11 ν οὗ Τα] Ιχαθηΐ, ὅσγως 

θανὼν ἔκεισο, Ῥ. 191, 1. 19. 
183, οἷχ. [.. 16. εὐίππου ξένε, κιτιλ. ΤᾺΘ ΤΟ]ονηρ; ἐγδηϑ᾽δτίοῃ 

ἰ8 ὈῪ 956 οὗ τὴν ΘΟ]: ΑρΡΊ68 :-- 

ΒΙΓΔΏΡΘΥΙ, Τοβῦ; (Ὧν 101] 15 ΟἾΘΤ, 

το μαδύ τουομῃοᾶ {Π6 Βαρρίθδῦ ΒΏου α 

οἵ τ ῖβ Ἰαπᾷ οἵ τηϊρ ιν βίθθαδ, 
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Ὀτὶρμε ΟΟ]οη α5᾽ ρ]διθπὶηρ τηθδὰβ : 

ὙΒοτο οἸθατ- [Ὡτοαῖτοᾶ ῬὨΙ]οτη δὶ 

παπηζηρ ον οΥν θῖν 46]] 

ΠΟΥ 58 βίονυυ ἴονϑϑ 0 [6]]: 

ἴον ΠΟΤ Ὠοτὴδ 18 ἴῃ [6 5]ΟΟΥΩ 

οὗ [86 ἵνυ᾽ 5 ῬΤΡΙΘ ὈΙΟΟτα, 

ὙΏΘΤΘ {86 ἔοτοδί σθορ- ουαθανθᾶ 

ἄτοορϑβ 18 την τα α-γϊτοα Βῃδᾶθ, 

ΤΏΘΓΘ ΠΟΥ 511ὴ ΠΟΙ ΨΊηἃ ΠΟΤ ΒΒΟΆΨΟΥ 

Ῥίθτγοθ {6 Ἰομθ- 5θαοϑίογθᾶ θυ Ὁ Γ, 
Ὑοτα ΠΙοη γβὰ5β τα 5 ἀπ νοοᾶ- ἢ γτὴΡ 5 νυἱ]α 

Ἰοΐπ 1Π6 τηδᾶ τϑνθ]5 οὗ τοῖν ἐοξίθυ- 1] ά, 

Ηδτο ᾿μθαίῃ θαυ θη 5 βούζ. συ Θ5565 

808 1π6 ἀδνν-Θ τ 6116 ἃ {γ65568 

οἵ τπ6 Ὀσῖρῦ ΝΆΓΤΟΙΒΒ5 νὶθ 

αὶ 186 ογοσιιδ᾽ ρο]άθη ουθ, 

τηθϑῖ σμαρ θοῦ [Ὁ 6 ἸοοΚ5 ἄϊνὶπθ 

οἵ ὕθτθϑ δῃᾶ οἵ ῬυΌβουρῖηρ. 

Ηρτϑ ἃ )8Ζ6 οὗ 5]6 ΟΡ 1655 τ αἴθυβ 

ΟἾΟΥ ἴΠ6 σμδτηραῖξηι ΒΟ. Πν ροἹᾶθ, 

οἱά ΟΡ ἰβαβ᾽ τανυϊαᾶ ἀλιρἢΓΟΥ5 

δίσανίηρ τόσ {Π6 τ Ῥαυθηῦ τ146,---- 

8 ηα ἀδὶν βυσοὶη ἱτἢ σοηβίδηΐ τὰ: 5 

ἅδον {16 τοι Ὀοβοῖὴ οὗ {6 Ῥ] αἴ ῃβ, 

ῬΙαῖη5, ΠΟΥ 6 ΠΟΙ͂ Μιιδ65 ἄννο]], 

νον ρσοϊᾶθη Ὑ 5 Ἰονϑίϊι τν6]]. ᾿ 

Πού τὰοὰ Κηον 6 βδογθᾷ ἴγθ8 

οἵ 561 {-οπϑαΐνθ ΘΠΘΥΡῪ» 

ΠΟΘ ΟΣ ἰδέαν θα Ὀν τηονίδ] μαηᾷᾶ, 

ΤΟΤΤῸΤ οὗ {116 αὐτηδᾷ ἴῸ06, 

ΒΌΟΝ ἃ5 ΠΘ᾽ΘῚ Οἢ Αδ18᾽5 βίσταπα 

ΟΥ' Του δ᾽ Γὰγ-[ἀτη θα 1516 τηῖρῃ!ξ σσον ῖ 

ΤῪΊΒ {6 οΟἸἶνθ, βσΊΘΥ δηᾶ Βοδσν, 

ΑἸμΘη δ᾽ θοαβὲ πη Αἰμθηβ᾽ βίοτν, 

8 {γθ6 αἰνηθ, Πο86 σαδτάϊδῃ Ιθαν ον 

16 Ατεῖο τηοΐμου τοι πᾶ Π6Ὶ ἰπίαηϊ υγθὰνεϑ. 

ΝΟΥ νου ΠΟΙ ΟἹ 5881] ἄδτὸ 
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νῚ ἢ βδου]ορίοιιβ παπᾶ 0 (68 7 

{π6 ΠΟΙ͂ νυ], νγαίομθα θίθυ μῦν 

Ὄν Μοτιίδαῃ Ζοιιβ᾽ ὑπ ν ϑαῦϊθᾶ οᾶΤ6 

Δ βίθση ΑἸΠΘΩΘ᾽Β 68 616 6υ6. 

Παΐβα ἴον ΑἿΠθη5, ταῖβα ἀραΐῃ, 

ΘΙ γ6 Οἷοβθ, ἴμ6 δχυἰίληρ βίσδϊῃ 

ΟὟΥ' τηοΐπ οι" οἷτν, Ἰοηρ τοηονυγηθᾶ 

ΤΟΥ {ΠπΠ6 ταϊρηΐν βεδ- σοα ἢ β ἀουΟΥ, 
ΨἜῃΟΒ6 Ῥ]δΐηβ ἴπ6 ἢδθοίθϑί οουυβ 5 ΒΟΟΙΙΤ, 

ὙΏΟΒ6 οοδβίβ ψν ἢ ὈσΙρ οβῦ γᾶν 68 ΔΤ6 ΟἹ ηΘ. 

ἨδΔῖ], Ῥοβοϊἄοῃ, ἔοι ἴο [ἢ 66 

Α.μΘἢ5 ονγθβ Π6Υ τηδβίθυυ, 

την 500) οἵ ΚτόηΟΒ ΟἹ, 

Ὑ80 ΤῸ ΑἸΠ6 5 ἢνβὲ ἀἰάβ τηου]ᾶ 

(86 Τοτο σα] Ὀϊ οὗ τη ίσ ἢ] 655 5111] 

ἴ0 ΟΥ̓ Π6 σουγβου 5 ἤοΥν Μ1}: 

116 ἀροὰ {π6 μϑανίηρ 5θἃ 

Ῥοιππηᾶβ [Π6 οδχ ἴῃ ΠΡ ΒΟ Ρ]66, 

ἴῃ ἴ1π6 5 -Ἰρῃῦ σαὶν ρ] ποῖ ρ, 

δηα {Π6 Οσοθδη ΝΥ ΤΩΡ 5 ἃΥ6 ἀδποὶη 

το 118 τηθ δι σϑα τηρθ]οᾶν.---", 12. δ. 

187. ςσυσαῖ. Ι,. 18. ἐννυχεύεις. ΟΡ. 

“ς 1116 νἰγθηίβ οἵ 

ἀοοΐδθ Ῥ5Ά]Π]16 στ ΟΠϊδθ 

ῬΆ]ΟΥΙΒ Θχουραΐ ἴῃ ρϑηΐδβ.᾽ἢ 

ον, Οὐιν» 18: 

188. οὐχ, [1]. ὦ τύμβος, κ'τ λ. 

“Ὁ του} Ὁ Ὀγ1ΔΔ] Ομ ον ἢ Ὁ ἄθορ ἀο]νϑα 

Δ ΒΙΤΟΏΡΙΥ σιιατνᾶρα τηδηδίοη ! 1 ἀοβοθηᾷᾶ 

0 τηθοϑί ἴῃ γοιῦμ" ἀνα ΟΠ τη τ 5. 81] πὶν Κὶηανθᾶ 

ψν0 ἴῃ ἀάγκ ται]ῖτι ἄθ5. πᾶν οσονν θα ἄον 

ψΨΒοτῈ Ῥ͵ΟΒΟΥΡΙΠΘ τϑοοῖνοβ ἴμ6 ἀθαά. Βυῖ } 

[26 Ἰαπῦ--Δ ἃ ἢ ον ἔε νν ΠΟΤ τη ΒΘ ΓΑ ]6! 

Βο ἄοννῃ, ΟΥ᾽ ΘΥΘ Τὴν 58} 5 οὗ 16 ἅἃΤ6 τι. ᾽-α ΐέγρηαν. 
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1,. 21. γῦν δ᾽ ἐκτὸς οἴκων, κ'τ.λ. 191. σιυχνι. 

“Ἐν ἐογοῖρῃ Βδηβ ἢν ἁνὴρ ΟΥ65 ὑγ6 76 οἹοβϑᾶ, 

Ὅν Τογοῖρη δ 45 τ ν ἀδοθηΐ Πἰτὰ 8 ΟΟἸΙΩΡΟΒΘΩ͂, 

Ὅν ἔοτοῖριι Βα ἀβ τὰν πη ]6 ρσυᾶνο δἀουπϑᾶ, 

ὈΥ βίσδῃροθιβ Βοῃοιχϑῦ, δηᾷ Ὁ. 5ίγΔΏΡΟΥΒ τηουσ 6ἀ.᾽ 

.Ῥογε. 

“Ὁ πη τη! Πὰν ΒΔ 45 

τηιιβὲ βῖγυν μἷβ ῬΊΠ]ον : ἀπ 8 ΘΑΥΥῪ 6Υ65, 

ΌΥ ἀπΐδτη αν μὰ 45 θ6 οἹοβθὰ δῇ Ἰθηρίῃ, 

ἴον ἐμοῖν' Ἰοηρ 5166 }.᾿ . 
Μη ριαη, Μαγίνγν 9 Ανϊοοὶι. 

ΟΡ. «150 ἤομι., 1]. χὶ. 452; Υἱτρ., θη. ἰχ. 486. 

Ι.. 7. Βότρυς, ἃ ΝΝγδα, δἰπἀδὰ τὺ ἴῃ Απῃτρ. 110, Επὰ- 198. σιχνπ. 
τὶρίᾶθβ, ΡῬοθῃ. 226. 

““ ὕροῃ Επθοθδ᾽ 5 σοᾶβύ 18 566} 

ἃ ψομάσοιιβ υἱπθ ἴο βῃοοῦ: 

ἃ Β.ΏΤΒΘ ᾿[15. ΙΓ ΤΟ αΓῚ]5 σΥΘΘῃ, 

αὖ Βιιηδοῖ ἀὰτκ ἢ ἔσαϊ; 

ἃ ἄδλννη ἰ ΒρΓθ 5 115 θαυ ἃ ἢ, 

αὖ ὩΟΟῺ!-ἰἸὯθ Ὀ]ΟΟΤῚΒ 15 ΠΟννοσ, 

Δα ΒΟΟῚ νὴ ΚΤΆΡΕΒ 15 ὈΟῸΡῊΒ 816 ΟΥΟν ΘΩ͂, 

τη δῦ ΤΊΡΘῺ ΟΥ̓́ΘΥΚ ΠΟῸΓ: 

διὰ ΠΟΥ ΤΟΥ 8οὕζ, ΤΟΥ͂Θ ῬΌΤΡΙΘ ΡΤΌΨΙ, 

[6 οἹ αδίθιυβ δ ἴπ6 νἱπθ, 

δ ἃ ΠΘὴ ἴπ6 ονθηϊηρ 5 4858 ἄγαν ΟἿ 

τι 8 Ῥϑαβδῃΐ αἰὰ δ τὰ 6 τνῖμ 6." -  γ5έϊσε. 

Τυτο, [86 υυῖῖο οἵ στοίμθιιβ, νγὰβ ρουβθοιζοα Ὁν ΠῚ βῖθρῃ- --- ᾿οιχνηῖ, 

τηοῖμου, σ΄άθτο. ὙΠΗ6 ἔνδρυαθηΐβ ἐπὶ στϑτηαΐὶη ἃ οταὰ 0 

οἷπθ ἴο {π6 ρῥὶοῖ οἵ ἴῃ Ρ] αν. Σπάσουσα, “ ΜΆΘΩ δου ἴὸ 
ἀτίηκ," 

Ι.. 14, εἰσέρχεται, κ΄ τ.λ. ΟἿ, Νο. υχὶι, ἀπ ἴΠ6 ΟρΘμΐηρ 194. οἰχιχ. 
Ἰϊμ65 οἵ Τμπογϑῖϊιβ᾽ Ῥόθτω. 
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Ι,. 18. παλαίουσ᾽ ἐς τρὶς» κιτιλ. 850,- 

ε' Ν 79 ε -" -“ "»- , 

Εν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν τῶν τριῶν παλαισμάτων. 
Ειρη. 589. 

διὰ τριῶν δ᾽ ἀπόλλυμκαι.---ΟΥ. 484. 

Ηδποδ ἴμ6 νον 5 τριάζω, τριακτὴρ, ἀτριαχτός. 

Π. 4. ὁ παῖς τὸν κρύσταλλον ψγὰϑ ἃ ῬΙΌΨΕΙ" 5αϊᾶ οἵ 

ῬΘΥΒΟΩΒ ΨὮῺΟ νυ ἱδ ΠΟΙΠΘΥ 0 ΚΘΟΡ ἃ (Ὠϊηρ ΠΟΥ ἴο Ἰδὲ 

ἴῦ 50. Παῖδες ἀσταγῆ 15 ΒΑ]. ἀ51118᾽ σΟΠ] ΘΟὕτ1 6 ἔοτ' παιδιαῖς 
ἄγη. Χυμὸς, Μείΐπεϊκο δομπήθούατ88 χρυμός. 

Ατὐ τθὰ Ὠϑοχθτη νἱΐα ρυδθοῖρῖ τοίὰ 

ψΟΥΒΔ ΟΣ ἀΒαῸ6 οἵ πιβαῖι6, οὗ ΙΓ μᾶΐ γὶς685: 

αἴ 1116 ῬΠΟΘΌΙ, 5Βι4π5 ᾿ποοβέδ ἢ8, ΒΟΤΌΣ 

ΒΘΙΎ Δ, συ]ίπτη πϑβοὶῦ ἰὴ Ὡοοΐ65 ἀπδ8; 

504 6Χ Ἰαΐϊθηῃηΐθ ὩΔΒΟΙ ΓΤ ΨΥ Ί τ ὩΟΥ͂ἃ, 

τηδίοσα 6 ΡΟ οσαιι6 θϑ]]ατπι νϑηϊῇ: 

ἃ ΟΥ̓́Θ Ροβίαιδτη [1810 1 ΓΘ ΡΘΥΥΪΤΏΟ, 

τὰ βοὶῦ ᾿ζουταπι, ἀθηΐατιθ ἴῃ ὩΪΠῚ] τὴ στϑάϊξ, 

ΜΘ Θ]δῖι5 ἰβ Βρθακίηρ. Ογοΐϊιι5. 

1. 18. τοῦ καλλινάου τ᾽ ἀπὸ Κηφισοῦ ῥοὰς, κ'τ.λ. Οδτηρ- 
Ὀ61᾿ 5 {πη β]ϊο, ΟΥ᾽ ΤΙΠΟΙ ῬΑΓΘΡΏΓΑΒΟ, 18. συδοοίαϊ, 

τοι ἢ νΟΥῪ ΑἸ Π1Β6 :--- 

“ὙΥΏΘΓΟ 5116 ηΐ γ8]65 δη ρ]αᾶθβ οἵ ΈΘΘ ἢ ἈΓΤᾺΥ 

[8:6 ΤΟΤῸΙΤ 111} ὙΥΓΘΑΙΠ 5. Οὗ 600] ΟΘρΡΠΐβιιβ ἰᾶνο, 

ποτ, ἃ5 ἴη6 Μιιβ86 παίῃῃ βιᾷηῃηρ, αὖ ΠΟΟῚ οὗ ἅαν, 

[106 Φιθοη οἵ Βοαιίν θοννοὰ το ἰαβίθ {μ6 ψχᾶνο ; 

ΔῊ ἃ Ὀ]655᾽ ἃ {Π6 βύγθαϊῃη, δῃηᾶ Ὀγθαί θα ΔΟΥΌΒΒ {Π6 Δ πᾷ 

{856 Βοίξ βιυνθεῖ ρ]6 1Παΐ [88 ὙΟ0ῺῈ. Β11 ΠῚ ὈΟΥΨΘΥΒ ; 

δη ἃ {Π6Υ6 {πμ6 5βἰβίθυ. ἴον θβ, ἃ δι] [οὁῶερ θδηᾶ, 

ΟΥὐν ἢ ἃ νΓἢ} (Π6 Γγαρταηί τ ῖ5 οὗ ΤΌσῪ ἤοννοιβ! 

“ Αηᾷ ρο;, 88:86 ΟΥἾ65, “ἴῃ γΟΠΩ͂ΘΤ γ ἈΠ Ὺ5 ΤΌΨΘ, 

τ Βραυίν 5 ΤΌΤ ΤΠ 6 80] ἢ) ΞΟΘ 65 1ΠΠῸΌΤΩΘ ̓  

Ὅν δακο ἴῃ δδοῖ ον {πὸ ταᾶϊδῃξ Ἰᾶτρ οἵ ἴμονϑ, 

ὈΓΘαῖμ6 οὴ ΘΔο ἢ ΟμΘοΚ γοὰηρ ῬΔββίο 5 ΤΟ ΠΟΘΙ 
ῬΙοοτὰ ! ’ 
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“Τῇ Ἰαπᾶ τ ἤθτο ΗἩθαυθπ᾿ 5 Οὐ ΒΔΙ]ον Θα πυδΐθτβ ρ]ὰν, 
ΒΘ γι ἀβῃϊρ Ὀ᾽η 458 τη ρθη θτοιβ ἃ {Π6 ροοᾶ, 

58, 58.811 10 ΠΔ11 [Π66 ἔγοση ἢν ἔγαπέϊο σὰν 7 

ὕμμοῖν ψψοιηδῃ ! τ Ἰἢ τὰν ΠΔ ἢ 45 ᾿τητιιθα 

ἴῃ {πῖπ6 οὐ ΟὨΙ]Πἄτθη 5 ροσθ ! ΟἿ! οΓ6 ἴον Ὀ]Θ6ᾷ, 

16ὲ Ναΐαγθ᾽β σοῖσθ ἢν τατ}1655 μθατῦ ΔΡΡΆ]! 

Ῥᾶμδβθ δ {π6 Βθο]ἃ, ᾿ἰσσθνοσοδῦ]α ἀ6θ6α--- 

ΤΌΘ τοίου βίγῖ Κα5---ἰῃ 6 σα {1655 θΔ 065 588}] [1] !᾿᾽ 

Υὰ τηῖ8 ἤατηοιιβ ΒΡΘΘΟ ΘΟΙΏΡΑΤΘ ἴπΠ6 ἐταρτηθηΐ οὐ 198. 

ΝΘοΟΡΏτΟΙ, Ρ. 228, Νο. 0111, ἃπᾶ ἴπ6 Ἐφίρτατα οἵ Αηΐὶ- 
ῬὮΪΠῈ5, Ρ. 339, ΝΟ. ΟΟΟΧΧΧΙΥ. 

Το Ῥσάνοι οἵ Ηἱρροϊ νέα δπὰ τπ6 Μονγπὶηρ Ηνγυηη. 900. 

οὗ Ιοὰπ (ΝΟ. ΟἸΧΧΧΙΙ.) πᾶν ἃ ἔγθβ 85 δηἃ ἃ ΟΠΔΥΤΩ 

Ὑ ΒΙοΟὮ σοπίταβὺ Το ΓΑΙ. ἢ {Π 6 ΒΟΥ ΘΥΘΥ Πα Ρ]ΟΟΤΩΪΘΥ 

ΒΡΘουΪ] αἴῖοηΒ οἢ Το] ρίοπ ἴῃ γ ῖ ἢ ἘπισΡ᾿ ἀ65 νγὰβ ᾿ποϊ θᾶ 

10 ἱπᾶάθϊρο, 

ἴ,. 21. σοὶ τόνδε, κ-τ.λ. Ξ- 

Ἐπ {101 να ἴσο σοπίθχίδση ἤρσΘ σΟΓΟΙ]] ΤΩ, 

ῬΓΙτηἱἰὰ8 ῬΥ δῖ, απο 5ῖηθ {ταπιθ γἱγϑῖ, 

40 ὩΘαῸ6 Ῥαβίου οὐ 5 Ομ ΓᾺ5 σΤΆτηϊηἃ αιιχὶζ, 

πθοάτιχ ὙἱσρῚ δ ΨΟΤΆΘΥ δἀοΥ 5 ὨτΙΤΌΤΩ ; 

Βοᾷ νᾶρα υϑυσὶΐ ἀρὶβ ΘΓ Ρὶὰ ΤΤΑ νο]αῖι; 

βυτηϊηθοατθ τὶραῦ ρἰηρτῖα τατὰ Ῥιιάον. 

πη ᾶθ, νϑυθοιῦπᾶοβ οαϊσαπαιθ Μοάοβίϊα τη ογῈ5 

᾿πβὶζα, ἀοούγ τὰ πο Παρ τιτγα, ἀραϊς, 

{4 }10τ|5 ἰηθ Ἰοθῖ ΠΌΤῸΒ ἀθοθυρουθ, ῬΡσαυ 5 

πΟΝ Ἰοθῦ: δϑί δᾶθο συ] ρίοβιιβ ἈΡΘΥ. 

δρᾷ ταὶ ἄοπἃ τηδη δ οαβίβθ, ἀοτηΐϊηδ, Θχοὶρα βουΐα 

ἤοτοα βαυθηΐθβ ἱτηρ]ϊοϊςιτα Οοτηᾶ8. 

Νδιηααθ τηθυσῃ δῖ, αὐιοᾶ ποὴ ταοτία!θιι8 οὈτρὶξ Ὁ1115, 

ἦσο Εἰὶ οοπηϊΐθτη, τοᾷάοτο νοΐα ἰδ]. 

Ἐδὰ8 νόοὺθβ διάϊτο πὰ, ΠΟ. ΟΥ̓ ζιιοτὶ. 

Οδγοουῖθιιβ νἱΐαθ τηθΐα βἰξ ἀρία τηθδθ. 

Τ. 8. Ε΄. 1860. 

1,. 13. ὦ κακὰ θνητῶν, κ'ιτ.λ. 201. 

Α ρῬίαραθ οἢ {16 τν Ηἰτηβὶθβ οὗ βίοκ]ν ΤῸ]Κ : 
ὙΥΒιαϊ ἅτῃ 1 τὸ ἄοθ, ψιβαῖ ποιῖ 

ΝΟ. 

ΟἸΧχν. 

ΟΕΧΧΥ͂Ι, 

ΟἼΧΧΥΤΙ, 
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ΡΑΘῈ Νο. 
Εν, που θ᾽ 5 {Π6 ἔαϊν 5Κν, 
Δηἃ ΠΟΙ γοὰ 116 

ἢ γΟΌΤ' σοι ἴῃ ἃ ΒΌΠΗΥ 5ροΐ. 

ἘῸΥ {815 γοῦ 616 ΡῬυ]Πηρ, Ὁ ΠΘΠΘΥΘΥ νου βΡΟΚδ, 

οΥαυὶηρ ἴο 116 ουΐδιᾶθ, 

δηἃ ποὺ γοι᾽] θ6 501 Ὡοῦ [0 ὈϊάΘ; 

Υουῦ νοῦ 6 ΠΘΓΕ ἴῸ1 δῃ ΒΟΙΤ͵--- 
νου] νσϑηΐ ἴο ΡῈ Ῥᾶσκ ἴο ϑοῦυν ὕονγθῦ ; 

ἸοηρΊη, ἀμ ἃ ΠΘΥΘΙ ΘΟ Ἶ ΠΡ» 

ΒΕΙ τη ρ του γᾶ ἴ0 πᾶν ; 

Του 411 {μα γοι ταβίθ 15 οἱουηρ, 

Δα συνϑοῦ 15 1η6 ἕατ' αὐνᾶν. 

ΙΒ θαᾶ {0 Ὀ6 5ῖοκ, θαΐ στοῦ β8 

ἴο αν 0 βὶζ Ὀγνγ, δηᾷ ἢ ΌΥ86; 

ον ἐπαΐ 18 εἰἴηρίθ, δὈαΐ (815 15 ἄοιιθ]6, 

16 τηϊηα ἴῃ ῬΡαΐῃ, δῃᾷ 8 Ὠδη 5 ἴῃ ΠΟ Ὁ]6. 

ΤᾺ 116 τὴ ᾿ἶνα 5. ἃ ὑνϑᾶτν ΟἹ}: 

{ΘΓ 15 πΠ0 τοϑῦ τόσ ἡγο6 δηᾷ {ο0]] : 

δηᾷ 1{ [6 Γ6᾽5 διυρμΐ, ΘΙ βου ΒΘ 16, ΤΟ ἀθ8 

{Π8η ἄτανίηρ ὈΥΘαΙ ἃ5 6 ἀο 618, 

{Πα ΠΥ 655 ΠΟ] ἀ5 

ἴῃ ΒΙΔοΙς ᾿πμοΧ ]ΟΔΌΪΟ 1015. 

Τιονο-ϑῖοκ Ὁ ΒΘ ΘΟ 5 ΔΙῸ γγ6 

οἵ (158, νυ μαΐθ᾽ συ 10 Ὀ6, 

παΐ ρ]θατηΒ ὌΡΟΠ Ππ6 ΘΑ, 

Ῥοοᾶῦδθ {μδὲ βοοοῃὰ θισγί, 

[Πδΐ οἴου 1ἰἴδ, ἢ πιὰῃ δῖ {τἱθᾷ ; 

νν μαΐῦ 1165 θοΙον 

Ὧ0 σοᾶ 11} 58ον, 

δΔηᾶ ν 6, θοσαιβο ἴπ6 {τπ{{Π᾿8 ἀθυϊοά. 

ἄτι προη 1416 [0165 10 διὰ ἔτο --- Η΄. “.. 

202. ουχχνπ. [ἷ,. 238. τροφήν τὲ καρποῦ, κτλ. Οοτηράτα 850. Ῥϑι} 
ΒΡΘΘΟΙ δἱ Ἰυγδῖχα : “Ηρ Ἰοῖϊ ποῦ Ὠἰμ)56}} νυ ποὰΐ νυν ἱἴΠ 6885, 

ἴῃ τᾶς μ6 αἰᾷ ροοᾶ, δῃηᾷ ρκᾶνβ 18 ταῖὶῃ ἔστότῃ θάνοι, ἃπὰ 
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ἔγα {} ΒΘΆΒΟΠ5, Πρ οὐὐ Ὠθαυῖ5 τ ἰἢ Τοοα ἃπᾶ ρε]δᾶ- 

Ὧ655." --αὁοἷς χκὶν. 17. ὙΤΠο 1αϑὲ ψψογβ ἱπᾶθθα πᾶν Ὀ66Π 

ΒαΡΡοβϑᾶ ἴὸ θ6 Ρϑτί οὗ ἃ οἱ"ουὰβ 'ῃ ἃ Ἰοδύ ΟσθὲΚ ρῖανυ. 

ΤΉ βθυβ 15 βροακίηρ ἴῃ ὈΘ ΒΔ] οἵ (6 Ασρῖνα βρη) αηΐβ, 

αι ἃ ταδὶ ταϊηΐϊηρ ἴμ6 τὶρξ οὗ βθρυ τα γ6 ἃ8 θΘ] Ομ σίτ ἴο 

811] Τ ΘΙ ΠΘΥΒ οὗ {π6 ΟὙθοῖκ ταοθ. ΤὨστουρμουΐ (μϊ8 Ὁ]αν, 

ὯΘ ἈΡΡΘΔΥΒ ἃ5 {Π6 {τι Κηϊρῃΐξ, [η6 ἴγρθ οὗ Ομ να] τυ, ἃ5 

Β6 ἰβ τορνυοϑϑηίθαᾶ ἴῃ ΟΠ διιοοσβΒ Καηϊρῃ 5 ΤᾺ]6. Α ρμοοᾶ 

᾿Παβίταϊίου οὗ {Π6 Ῥγυθβδθηΐ Ῥαββᾶρθ ἰΒ ϑιθ 0 ]16 ἃ ὃν 16 

Βιβίουυ οἵ Μαηΐγοα, {πὸ τορτϑϑθηίαζινο οὔ τμ6 ΟΒΙΡοΙ 

Ῥατίν, γῆο [611 αὐ {πὸ θαΐί[16 οἵ Βεπουθηΐο, Α.Ὁ. 1266. 

Ηδ νγ»ὰβ δχοοζητηπηϊοδϊθα, απ ΟΠ ΑΥ165 οἵ Αηΐου τοῆαβοα 

ἶσα θασ Δ]; θυ πἷῖ5 ΕΘΠΟ ἤτη θη οαϑύ ΘΔ Οἢ ἃ βἴοη ΟἹ) 5 

Βοᾶν, δῃηᾷᾶ 50 τηδᾶβ {πε ῖὶγ ΘΉΘΙΩΥ ἃ ἴοι». 866 ΜΙΟΠοΙοῖ, 

Ηϊϑὲ. ἄθ ΕὙΔΏοΘ, ἰϊ. 894. 

Τ. 8. τὸν ΙΤανελλήνων νόμον. ΕῸΓΣ (μ6 ἔστιν δ] θιηθηΐβ οὗ 
ΠΟ νυ ῖο 6] ἃ τοροίμον {π6 Ηδ]]Θηΐο ἀρρτοραΐθ, σοσα- 

τησπιηὐΐν οἵ (1) Ὀ]οοᾶ, (2) Ιαῃρτιαρθ, (3) το]! ρίοιιβ βθητ1- 

τηθηΐβ, ΟΟΔ] 1165, Δημἃ βδουϊῆσθ, (4) ἃ ΡἜΈΠΟΙΙ] ΔΏΒΙΟΡΥ οἵ 

ΤΩΒΏΠΘΤΒ, 566 Ο,ωιοῖο᾽ 5 ὅστθθοο, νοὶ. 11. ΟὨ. 11. 

Ι,. 14. ὅθεν δ᾽ ἕκαστον. ΟΡ. [ποτ΄ 11. 990 :--- 

“ Οράϊξ ᾿ΐθτα τοῖτο, ἀθ ἰοστᾷᾶ απο ἔαϊΐ ἀπΐθ, 

ἴῃ ἴουτᾶβ, οὗ αποᾶ τηϊββυτηβί 6Χ Θο ΠΟΥῚΒ ΟΥἹΒ, 

ἰᾷ τ γβατη Ο8611 τ ]]δΐατη ἰθτηρ]α τϑοθρίδηϊ. 

Ι,. 16. οὔτι γὰρ κεκτήμεθα, κ'τ.λ. ἢ 

“γιδααπθ τη οῖρῖο π11}}} ἀαΐατ, οὐ ἶθτι8 τιϑὰ.᾽"-- ΣΟΥ, 

1.. 4. ἔνθεν ἐκγελῷ ὀστέων ῥαγέντων φόνος. ῬΑΙΘΥ ααοΐε8 
7υ]1η5 Οδθβᾶσ, οί ιἰϊ. 50. 1:- 

«Τὴν νοιπηᾶ8--- 

ν ΒΙΟὮ Π1Κ6 ἄθπτῃ ταοι 5 ἀο ορο ὑμποὶν στιν 1105.᾽ 

ΤῊΪΒ. ΒΡΘΘΟΝ (ἃ5 4180 ἴπ6 ἀδθβουιρίϊοη οἵ ἴπμ6 ἀθδῖῃ οἵ 

Ῥϑηΐμθιιβ, συ ΒΟ, ἔγοτη 1ἴ5 Ἰθηρίῃ, 1 τορτοῦ ἰὸ Πᾶν θΘΘ ἢ 

ΟΡ ρα ἴο οὐ) 15 ῬΟυ ΒΩ Ρ5. τιῃμθαϊα]]οα ἔον Ρἱοξατθβαῖθ- 

Π655 Ὀγ Δην τη σ 6156 ἴῃ Οὐυθοκ ρορίσυ. 

1.21. ὡς ἀγάλματος. Ον. ζῶσαν γραφὴν, ΟἸΔΟΓΘΙΙΟΙ; 

Ῥ. 231. 

Ραοε 

204, 

206. 

208, 

211. 

Νο. 

ΟὐχΧχχ, 

ΟΙΧΧΧΙΙ. 

ΟἸΧΧχιν. 



ῬΑΟΚ 

18: 

515. 

217. 

219, 

ΡΩΝ 

Νο. 

ΟΟΧΧΧΤΥΙΙ. 

ΘΟ ΧΧΧΙΧ. 

σχαι. 

ΟΧΟῚΙ. 

ΟΧΟΙν. 

ΟΧΟΥ͂Ὶ, 

308 ΝΟΤΕ δ. 

Τῇ Ἰᾶθα οὗ ἴωγ8βα, ([η6 Οοἄᾶ6855 οὔ Μαάῃθββ, νγὰϑ ΒῸΓ 

τονγϑᾶ ἔγοσα 1Π6 Ξαντρίαι οἵ ΑΘΒο νυ. 
Οονρᾶσα {Π6 σοπο]ιβδίοη οἵ [μ6 ΟΒΟΘΡμΟσ 6, ἢ. 171. 

ΤῊΘ ἄθβθρ ἱστόν μαΐ ρουναᾶθβ (μὶβ ραββᾶρα 5ῃοι]ᾶ θ8 

ΟὈΒου νά, δρᾶ (Π6 βἱυ 15} δἰ τα ρ] ον οὗ ΓρΡμρϑηΐα, ἈΠΟΟΙ- 

ΒΟΙΟῸ5 οὗ ΒΟΙ ἱτηροπᾶϊηρ ἕαϊθ, ἀημὰ θορρίηρ, ΑρδΙβθι ΠΟ. 

“το ἔακὸ μού ἱΠ Πΐτη το Ττον.) 
,7. πρώτη σ᾽ ἐκάλεσα. 

““ ΝΕῸ ΤΪΒ6Γ86 [811 Ῥτο 6556 ἴῃ ἰθιροτα αὐϊθαΐ 

αὐοᾶ Ῥδίτ10 ΡΤ ΪΏΟΘΡΕ ἀοηῃᾶγδῦ ὩΟΤΩ 6 ΤΌ Θτη.᾽"-- ΖΟΥ.. 

ΤῊ Ονοῖορβ, τ βῖομ. ΚΓ Π6]16ν {τδηβ]αϊθαᾶ, 15. οϊθῆν ἰπῃ- 

τουδίϊηρ 85 ἴπ6 ΟὨΪΥΚ δχίδηΐ βρϑθοϊῃῃβθῃ οὗ 118 ο1.58. ΤῊΘ 

δαίγτίο γάτα ἢ85 66 ἀθῆηραᾶ 8ἃ5 ““Ρ]ανία] ταροᾶν" 

(παίζουσα τραγωδία). 1 νὰ5 ἰηϊτοάπορα ἴον [86 58Κ6 οὗ 
[0586 ψἘὮο, ἴῃ {Π6 ᾿πηρτονϑᾶ βίαΐα οὗ {Π6 ἄνδιηδ, 618 

511 ἀπ νν Πρ ἴο 1056 ἴπ6 ΟΥ̓ΡΊΏΔ] σΒοΥτ5. οἵ ϑδίυγβ. 

“1 οχμὶθιιοὰ {μ6 Πὶρμθδῦ ῬΘΥΒΟΙΒ οὗ {ταρθᾶν {πι5. αἵ- 

τοπμαρᾶ, πὰ θυ Οἱ οτμηδίϑ ΠΟ65. Ὑν ΐσἢ 6ΥῸ ὨΘΙΟΌΓ͵- 

ΟἾΒΙν οοῃίγαβίθα νυν} 1Π6 βοϊθιιηϊίν οὗ ΓΠΘῚΤ Ομ ΥΔΟΙΘΥ, 

ΤῊΘ Ῥοϑύ βαΐυυϊο Ῥίθοθβ ΨΘΙΘ ἴΠ086 οἵ Ῥγαίηδβ, οὗ Ὠΐ5 

800) Ατγ᾽δίθαβ, δῃᾷ οἵ Δθβοῦν]αβ. 1 τ 5. 5οθ 6. οοτα- 

Ῥᾶτα Οἱ. ἰχ. (Νο. χαμπι. Ρ. 67.) 

1,..1. δώσω τὴν ἐμὴν παῖδα. Ῥοβεϊᾷοῃ μαᾶ ἀοιηαπᾶοᾷ 
[πὸ Βδουῖῆοθ οἵ ομϑ οὗ [πΠ6 ἀδρῃῖουβ οἵ ὐτθοίμοιιβ, ἴῃ {Π6 

ΔΥ Ὀοίνθοῃ ΕἸ]θιιθὶβ δηᾶ Αἴῆθηβ, Ἐαστὶριὰθ8 15. ἕοπὰ 

οἵ ᾿ηὐτοατιοίηρ ἃ ἀδι οΥ ἀσνοίϊηρ ΠΟΥ ΒΟ] το θα [ῸΣ 

ἴμ6 βίαϊθ, 6. β. Ῥοϊνχϑπὰ, ρμϊρθηΐα, Μδοατῖα ἴῃ ἴΠ6 

Ἠοτδοϊϊᾶαθ. ΕῸΧ νγϑ ἃ σγϑαΐ δαχζηϊσου οὗ [Π)6 Ἰαδί-Πτηθᾷ 

ῬΙαν, πᾶ Ἰογθᾶ (0 ἄνν8}}] θβρϑοῖδ!ν ὑροὴ [86 δδᾶγθϑϑβ 

οὗ Το]αι8 ο Μδοδυ]ὰ :--- 

ὦ τέκνον οὐκ ἔστ᾽ ἄλλοθεν τὸ σὸν κάρα, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἐκείνου σπέρμα τῆς θείας φρενὸς 
πέφυκας Ἣρακλῆος.---ν. ὅ40. 

ΟΥ̓ 211] ροθίβ 6 {πουρηῦ ἘσΊρ 65 [Ππ6 τηοβί τιβθ [] ΓῸΣ ἃ 

ῬΟΒΙο βρθᾶκον. 8566. Εδ:} Βυ.55811}8 [116 οἵ ΕῸΧ, νο]. 111. 

ΟἿ. Ἰνὶ. 

᾽ῃ 
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1... 18, Εἰρήνα. 

ῬΌΤΟΒο τ στὴδ ἀἰνὰ ἀθδτιχη, 

Ῥᾶχ, οἰγουῦχηζιβα ὈΘαΐο 

ΒΘαυϊξατ' αἰια πὶ σΟρὶὰ ΘΟ τι; 

ηἰματγη ἩΪΤα τα 16 ΤΏ ΟΥ̓ Δ ἔθτῃ 

6 ἴθ, ἄδδα, ΟΘΥΏΠΘΥΘ ἥαρτο, 

τηθίαθ 5 6 ΡΙΘηἃ ἸΔΌΟΤΊΠ 

ΒΘΏΪΟ τηθἃ υΥἱΐα {ας ϑοδΐ, 

τὰ πϑοίδυθ ῬΊ] θη ΤΙ Βα Δ. 

ἀθίαν ΒΘ 16] οτὰ {ποτὶ 

οἵ οαττηΐϊηᾶ τι οῖα ΟΒΟΤ Οἷβ 

ΘΡυΪάβαῖθ οὐ ποτθὰ βοῦΐᾶ. 

Αἀθ5 αϊο υθηθ δ Ὀ1118 τὶ, 

Ἰοησθαὰθ Ρθηδίϊθιι8 ἈΤῸΘ 

αἰτὰθ τ]ὰ βϑαϊ τ] ]8 ; 

ἕαρίαΐ ἀἰβοογϊα, ἔθου τὸ 

αὰδ8 Τπᾶθτο ραιᾶσδέ δουίο.---Ογοΐδι. 

Ἐπυὶρὶἀθ5 1ἴβ βαϊά ἴοὸ πᾶνὸ ἱνηϊταίϊθα ΝΘΟΡΏΣΤΟΙΝ ἴῃ 8 

Μεᾶθα, θαΐ τΠθγὰ 15 βδούὰθ ἀοαδὲ νυν μθίμου ΝΘΟΡΏΧΌΙΝ ἀἰϊὰ 

ποΐ ἱμηϊζαΐα Ἐπισ ρ᾽ 65. 

Α βορϊβίϊοαὶ ἀοοίγῖπθ, ἐπαῦ το] ρου ννὰ8 ἰῃνθηΐϊθα ἴῃ 

ΘΑΥΪν {ἰτη88 ἴο οἷν ἃ βδῃποίϊοῃ [0 ἴᾶὰνν ὈΚ ἱπϑρ ΓΙ ρ ἴθ ΔΓ 

οἵ ἴη6 σοᾶβ. ΤῊ ρᾶββᾶρ 18 ᾿πίθυ βίη ρ, ἃ5 1Ππ|δίαϊης 

{π6 τππΐοῃ, ποῖ τπποοσαστηοῃ ἂὐ ΑἸΏΘῺ5, οἵ [6 Ῥο 108], 

ῬΕΪΟΒΟΡ ὨΪοα], πὰ ἸἰϊθυαυῪ Ομ σοῖο ἴῃ ΟὯΘ ῬΘΙΒΟΩ. 

Οὐἰεῖαβ, [6 δαΐμου, νὰ 86 πο]6 οὗ Ρ]αΐο, ἴπ8 ῬῈΡΙ] 

οἵ Βοοταῖθβ, ἴμ8 δᾶ οἵ ἴμ6 οἹρυομβίοαὶ ρᾶγν, δῃηᾷ τῃ6 

τηοϑύ υἱοϊθηΐ οὗ [μα ΤΗΙϊνῖν Τ υγαηΐβ. 

Ὑταροᾶν, ὃν ἐμ {ἰπιθ οἵ Ομδουθῦοῃ (8.0. 380), Βὰ5 
ἀεοροπογαῖθα ἰηΐο τσ γον ὅ- μαϊητηρ. Αὐιβίοι!θ οἴα5565 

ἴτω ἃτηοπρ; Ῥοοίβ το "6 τοδὰ (ὠνγαγνωστικοὶ) ταῖ μου μδ ἢ 
ἴο Ὀ6 δαμιϊγθα οἷἱ ἴπ6 βίαρθ. δῖν ΥΥ ΠΠ’ὰτὶ Φοη 65. αποῖθβ5 

[15 Τγαρτηθηΐ τ ἀἀτηϊτ οι, πὰ 1] βίσαῖοβ Ὁ απ ὰ 

βἰσ τ ἀθβουῖρῦϊνθ ῬΒΒΑΡ ΘΒ ἸΆΤΡΘΙΥ {τότ ΟΥΘἴ8] ρορίγν. 

ΤῊΘ Ἰαίζου Ῥᾶγῦ 18 ἀϊδίου, ᾿Ἐξαπεσφραγίζετο, “ τοβῖρηε" 

θαΐαχ,᾿ Ηδιταᾶππ, Ογοίϊιβ (τ ϑδαῖηρ; κἀξεπεςφραγίζετο, 

Ῥαοκ 

226. 

228. 

229. 

ΝΟ. 

ΟΧΟΙΧ. 

ΟΟΠΙῚ, 

σασιν. 
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συλῶσαι ἴοΥ συγκλῶσαι, ἀπ ἱεὶς ἴον σκιᾶς) ἰταῃϑ]αίοα ἱὲ 
ἃ5 ΤὉ]]Ο 8 : τ 

““ αὐτϊἀθηΐο σγδίϊα 

ταὶ 586 ἱτηρυϊτη δῦ 5ΡΘ τ ΠΟῺ δἀάι 6 5 ΔΤΏΟΓΙ. 

Ἐπ τᾶ γο]γὩτιΥ Ἰ Βα θυ π ἄδ6 Ρ6Υ ᾿πτ|188, 

ἰᾶται ἩΪΘΥΙΟΟΙΟΥ ΘΒ γ10185 ΡοΟριι]δη 65 Ἰθριπί 

οτοοίατιιθ βου θτη, αταὰὶ Ῥ ΌΤΙ 615 ΒΌΡΡΑΙ 8 

᾿Ἰηϊθοΐαβ ΤᾺ] τα 83.0115 ἱσαϊζαίαῦν ἐπα θ Τ᾽ 

ΟΟΜΕΡΥ. 

Ώ116 Τταροᾶν ἄταν 15 5. ] δοξ τη δέξου ἔγύσα ἔπι την τ ϊ- 

08] ρΡαβῦ ([Π6 ΟὨ]Ὺ Θχ σθρίϊοηβ Κπόνγῃ θοΐηρ ἴμ6 Ῥουβὰθ δπᾶ 

[Π6 ἔνγο πηϑιιοοθβ5] Ῥ]ὰν5 οἵ ῬΏΤν ΠΟ 8), Οοτηθᾶν, 88 

ἃ ΤῸ]16, ἄθα! νι ἘΠ6 ἱτητηθαϊαί ρσθβοηῦ. Οἱ ἰΐβ οτἱρίη, 

811 {μαΐ ποϑᾶ βεσύθ θὰ βαϊᾶ 15 {μπαῦ 10 15 ὑγτδσθαθ ]6 ἴο ἔπ 6 

Μαορατῖο [ατοθ5,  ϑίμοσυ 18 ᾿ηνθηΐοι 6 αἰϊθαΐοα (ἃ5 

ΒΘΗΤΟΥ Π6]14) ἴο ΕΡΙ ΟΠ ττατιβ ἴῃ Κ᾽ ΟἾ] ν, ΟΥ ἴ0 Κ΄ βαυΐομ ἴῃ 

Ατοα. Νοίμιϊηρ ψοσῃν οὗ [6 Ὥδτηθ οἵ σοτηθᾶν οχιβϑίθα 

Ῥοίοτ 400 Β..οβ. Οἵ Ομίομῃϊθβ, ἴπ6 θαυ] ϊοδέ ψσὶτοῦ δ0- 

οοτᾶϊηρ ἴο Ατὐὶδίοι]θ, Ο]ν ἃ ἴδυν 11Π 65 στϑυηδῖ, ἡ Β11βὲ οὗ 

Μάᾶρηοβ δηᾶ ὑταΐθϑ ὩΘΑΥΙ͂ν 41] γα ΚηΟΥ 15 σοπίαϊηρα 

ἴῃ {π6 ΟΒοσιιβ οἵ ἴμ6 Κιηϊρηίβ (520, 5ᾳ.) ΤΟ ἢγνβδί 80 

ΘΙ ]ουοΩἕΩ͂ {815 Ποὺ ΘΏΡΊ6. ἴῃ ῬΟΙΓΙΟΔῚ νναυ το τνῶβ 

Οτγαϊίπυβ, [86 σγθαΐ ἱπηοναίου ἴῃ Οοτηθᾶν ἃ85 Αθβομν 5 

ν͵ὰβ ἴῃ Τταροᾶν. Ηαθ αἰαοκοᾶ Ῥοσῖοϊοβ, ἃ8 ἀϊὰ 4180 

Το] ο]οἰᾶθθ ἀπ Ἠθγιῖρριιβ. ΑἸοϊθα 65. ννα8 ἀββαι]θᾶ 

Ὀγν Ῥμοσθογαΐο, ΟἸο πᾶ ϑοοταΐθβ ὈὉῪ ΕῸΡΟΙΒ. ΤῸ 
ΠΟΘ 86 ΟΥὗἨ ΡΟΥΒΟΠΔ] βαίγθ πδᾶ στόν ν ἢ π6 ργον ἢ 

οὗ τϑρυθιοαη ἰπϑεϊεα 1015, ἀπ 15. ὁπαγδοίθυ βίο οὐ [686 

ΘΑΥ͂Υ ἀτγδιηδίϊδίβ. (ὅ66 Ηοσ., δεῖ. 1, ἰνγ. 1-ὅ; χ. 10. 

Ῥεγβίιβ, 5αΐ. 1. δμῦ πη.) ὙΤῈ6 ῬΒΙ]ΟΒΟΡ αν ἀπᾶ οααποᾶ- 

τοι, [86 Ἰπἀϊοῖα] βυβίθσῃ, {Π6 1οταΐατο οἵ {π6 ἄδν, ἃ1Ὸ 

Βιασοοβδίνον δἰίαοκοᾶ ν. Αὐβίορμαηθβ ἴῃ {π6 ΟἸοιιβ, 

τ 6 Ὑ 8βρ8, θᾶ {1πη6 Ετορβ. 1 {π6 οοδδδίίοη οὗ {15 

ὩΠΪγ ΘΙ ΒΔ] ΟΘΏΒΟΥΒΒΪΡ, να [66] {παῇῷ [πη6 ΟἹά Οοτηθᾶν μὰβ 

Ραββθά αὐγᾶν. ΤῈ {τ]ρΡ10 αἰν βίοι ᾿μίο ΟΙὰ, ΜίΙάά]6, απ 

Νεν Οοιμρᾶν 15. ἀπ Κα ονν [0 Αὐ᾿βίοι!θ, γνὴῸ ΒΡΘδ Κ8 ΟὨΪῪ 
οἵ ΟΙᾶ δπᾶ Νονν. 8 τρὰν τστϑίαϊῃ ἰΐ, Βούνθυοσ, θθατίη δ 
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ἴῃ ταϊπᾶ (πδὲ {6 ἴθσιη Μιᾷ] Οοτηθᾶν ἀθποίθβ ἃ τ ῃ5- 

ἐτοη βίαϊο ἀπ Θχ Ϊθ 115 βοτὴθ ἔδαϊτοβ ΘΟ ΤΟ) ὈΟΐἢ ἴο 

νγμαΐ ργυθοθᾶθᾶ δῃᾶ ψμαῦ [ο]]ονγοᾶ 1. ΤῈ ἢγϑδί οχίθηαᾶβ 

ἴο {π6 τοϑίογδϊζοη οὗ ἴμ6 ἀθτηοοσδον, 396 Β.0.; [86 βθοοῃᾶ 

ΘΙΏΡΥΔΟΘ5 ἴΠ6 βυθβοαιιθηΐῦ ρουϊοᾶ, ἄονγη ἴο {π6 Ῥαί]α οἵ 

ΟΠ δοτομ θᾶ, 338 Β.6.; ἴῃ {Π6 Ἰαϑὺ 16 816 συν] οἢ. [0 {Π6 

ἃε οὗ Ῥυττθιβ, 280 ΒΟ. ΤΟΥ πᾶν θ66 ἀοβουὶθοᾶ ἃ5 

{86 Οοτηραϊθβ οἵ Οαγὶοαΐμγο, οἵ ΟΥ̓ ἐεϊδηι, πᾷ οἵ Π7αη- 

ΝΕΥδ. ΑἸγοαᾶν ἴῃ Αὐὶβίορδμθ5 85 ἱπηρουΐαηῦ ΟμΔΏΡΘ 

σἂ 6 ἰτδοθᾶ ἴῃ {πΠ6 ομιββδίου οἵ 6 αγαδναδὶδ του 

Βῖβ ὕννο ᾿αϑδῦ ρῖανβϑ, {π6 Ἐξοϊοβίαζαβαθ δπᾶ {π6 Ρ]αῖιιβ, 

ονίηρ ἴο 186 οΥἱρρι θᾶ βίδίθ οὗ {π6 ἤμᾶποθβ οἵ Αἴμθη5. 

ὙΠΘτΘ ἰδ πὸ ουϊάθποθ οἵ [ῃ6 διρ]ουτηθπΐ οὗ ἃ ΟΒΟΥι5 

δυθι ἴῃ {π6 ΜΙΔα]6 Οοτηρᾶν, ἰτἢ τοραγα ἴο νυν Βῖο ἢ ΤΠ στ 6 

ἔαΤΈ ΠΟΥ ῬΑΥ ΪΟΌΪΔΥΒ τὰν 06 πού ορα : (1) {π6 Ττϑαιθηον οὗ 

ταν τ ἶσα] βαρ] θοῖβ ἢ (2) {Π6 ᾿πττοαποίίοη οὗ ον βίου θβ 

δηᾶ ἰηΐτίρτιθ Ὁν Απαχαηάνἄθβ ἀπ ΑἸθχῖβ, αὐζθυννατβ 850 

ΘΟΙΏΟῈ ἴῃ ΜΘ μΔ ΠΟΥ, {Π6 ΟΡ νν πα ΡῈΡ1] οἵ {πὸ 1αϑβι- 

πᾶγηθὰ Ὑυὶίου; (3) ἃ γι] θυ πα σϑηίον τ0Π6 οὗ θαΏΥΕΣ, 

σουοῃρᾶ ἴῃ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ̓Δ ΏΠΔΤΥῪ ἸΔηρτασθ, δηἃ τορϑτάϊηρ 186 

ῬὨΛΟΒΟΡΏΘΙΒ πα ροθῖβ ΟἿἹΚ ἔνοιη 16 ζέξογαγῃ φοϊηΐ οἵ 

νον. Οἵ [86 Νὸν Οοτμθᾶν, ἃ οἴθᾶσου ποίϊοη οἂἢ 6 

ἑοστηθᾶ τόσα {πὸ Τίσι στον ἡ ἰδ ὃν Βογάδη ἰμϊςαΐουβ. 

[ νγὰβ Βαΐ ἃ 5111] Γσ τον ἀθυθ]οριηθηΐ οἵ 115 Ῥυθἄθοθββου. 

γε 866 ἴπ8 ἀθεοϊῖπο οὔ Αἰμοηΐδη νἰροῦν, ἴπ 6 ἈΡΒοπ δ οὗ 

ΔῺΥ Πρ οὈ]θοίβ ἴῃ 116, [ΠΏ 6 σΘΏΘΙΔΙ ΘΟΥΤπιρτὶοι οὗ βοοίδῖν, 

τοῆθοϊοᾶ ἴῃ {π6 Εταρταθηῖβ οὗ {π|15 ρϑυϊοᾶ, ἃ ἃ αι }}ν ἴῃ 

186 ῬΙαγ8 οἵ ΡΙαυΐαβ πὰ Τοσθμοθ. ΤΏθβθ Ἰαδὲ Ὀθ]οηρ 

ΘΧΟΙΪ βίγ ν ἴο {Π6 ο18.55 οἵ Οὐηιοεαϊας Ῥαϊ[αξαρ, ἵτι χϊο 

6 Τμδυδοίουβ ἃ΄Ὸ Οσθοκ, ἃπὰ {π6 βόθθ ἰβ Ἰαϊᾶ δὲ 

Ατμθηβ. Οἵ {π8 βἷχ Τϑυθη δι σοτηθαϊθ5, ἔσαν ἅτ ἀδαρίοα 

ἔγοση Μϑπδπᾶθυ, υυἱτ τπΠ6 δαάϊεϊοη ἴῃ {π6 ΑΘΙρΗὶ οὗ ἃ 
ΒΟΘΠΘ ακοῃ τψόοτὰ [ὉΣ τνοτὰᾷ ἔσογη {μ8 Συναποθγήσκοντες 

οὗ ὈΙΡΒῖ58. ΤῊ τϑτηδι ΐηρ ἔννο, ἔπε ροντα πᾶ τι 

ῬΒοΥτηΐΟ, ὑγ τ θαβθᾶ οα Ῥ]ὰν8Β οἵ Αροϊϊοάοτιιβ ἀπ 6ὰ- 

τυϑίιιβ. ΤῊ βδἰζαδίϊοπβ Δ ἃ ομασδοΐθυβ τ᾽ αἰο ἢ ρουρϑίθδ!ν 

ΤΘΟῸΣ, ἴῃ6 Ὀταρρδάοοῖο ἂμ ραγαβὶϊθ (ἰπ6 ΤΏσαβο πᾷ 

Ομδίμο οὗ ἴμ6 Ἐπ Ομ115), [μ 6 σοοῖ, ἴῃ 6 ἐπ σι σαϊη δ᾽ ΒΙ8 Υ 6» 

": 

ΡΑΘΕ Νο. 
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[88 Ῥδυβιυμοηΐοιβ αῖηου, ΓΘ 811 {γδοθ}]6 (0 ἃ ΟὙθῈΚ 

οΥἱρίη. 1 ΒΥ, νγ6 τη αϑῦ ποῦ ομἱξ (0 ποίϊοο {π6 ᾿πῆποποα 

οἵ ἘΡ᾽οαχιιθ (ὈΟΥ αὖ ΑἴΠΘΏ5, 342 Β.0., ἴῃ 6. βᾶτηθ ὙθᾺ 

ψὶ Μομδπᾶθι, ἅμα ἰβ ᾿πτἰτὰῖθ ἔσθ ἔνοτα σοῦ τ}) 

ΟἿ ἴῃ6 ΨΏΟΙ6 οὗ {15 Ἰαίθι Οοιηθᾶν. ὅὃὅ66. δὴ δχοϑι]θηΐ 

ΟΒαρίοσ (χαϊχ.) ἴὰ Μά] Β 1ἰϊζοταΐυσο, θηοθ [86 

ΔΌΟΥΘ ΒΌΣΩΤΛΔΙΝ 18 ΤΩΔΙΪΗΪν ἄταν. ὥθα ἴοο Μείΐπεκο, 

Ἐσαρ. σοι. Οσᾶθο., ν0]. 1. ραδδῖηι; ΠοπαΙ βομ᾽ 5 ΤὨθαῖσ 

οὔ 6 σὐεοκβ; ΡδΥΥν᾽ 5 ΤΌΤΈ 66, ΕἸΧΟΌΤΒΙΒ. 

ΤΉ ΘΒ ἔνθ 11Π65 816 811 παΐ τοχηδίη οὗ διιβασίοῃ, ᾿1πᾶεοα 

[6 τὸ ῖβ, νυ βΐο Μεϊποῖκθ, ἃ5 ἵππον ἃγ6 ἢοῦ τηϑη το 

Ὀν Ατἱβίοιθ, 18 τίμου πο] πθὰ το ἀοιθί, Ηδ ἄοθβ ποῖ 

ἸΔΥ ΤΌ. ΒΓ 655 ὌΡΟΩ {πΠ6 ΟἴΠΘΙ Οὐ͵]θοϊίοηΒ τηδᾶθ Ὀν 

Βϑητον, )Ὸ ἀδηϊοᾶ {μα ϑαβασίοι ΡῈ] 15η68 δὴν εἰς 

ῬΙανβ, δηα τηδϊηΐαϊποᾶ (Πα 1Ε τπ6 168 Ψ6͵6 5. πον 

ΜΟΙ ἢοῦ νυΥιζίθη [01 {π6 βίαρθ. Τ86 βίστοηροϑβῦ δυσατηθηΐ 

ΔΙΙοσοᾶ δραϊηδύ ΤΠ θγὰ 18, ἵμπαῦ βίο ἂἃπ δἀάγοββ ἴῃ {86 

ῬΘΙΒΟΩ οὗ ϑιιβαυῖοη ἴῃ [Π6 Ζ7αγηδῖς ταθίσθ 18 ΟΠ ΕΤΑΡῪ ἴο 

{6 Τα]6 οἵ [πΠ6 Οοτηΐϊο Ῥοβδῖβ, γγβοὸ ΘΏΡΙΟΥ ΤῸΥ [818 Ῥὰτ- 

ῬΟΒ6 ἴπ6 ΟΒοσιβ ἢ [6 Ῥαγδθαβίβ, νν ἈΙΟἢ. ἀβαα}}ν οομβἰδίβ 

οἵ τοἰγταταθῖου Απαρδοβίβ, ΠΘ νὰ οὗ Ἰταῦϊοβ, ΤῈ6 σόστη οὗ 

{158 ΒΡ υὶῦ οὐ βαῦγο ΠΡΟ ψοΙ6 η, νν ΠΟ 50 ἸΆΤΡΟΙν Ῥ6Τ- 

ναἀρα ατθοκ Οοιμοᾶν, μὰ5 αἰτθαᾶν 66 ῃ. 566 ἴῃ ϑἰτηοηϊᾶθ5 

οἵ Αγλοτροβ, (Ρ. 115.) 

ἘΡ᾿ΟσΎτ5, ΟΥἹΡῚ ΠΑΠΠν οὗὁὨ 186 5000] οὗ ΡὮ νδϑἱοἰδ 8 ἂΐ 

Οο8, δἃπᾷ ἃ βοῦν οὐ Ῥυίμαροταβ, τηϊρταίθα τὸ ΚἼΟΙΥ 

ἃροιξ 488 Β.0., ΘΙ πο Ἰϊνρᾶ, ἢσϑί αὖ Μϑράτὰ δηᾷᾶ αἴξου- 

ννατβ αὖ νύδοιβο, απᾶρυ Ηΐοστο. Ἦφ αἰ ΠῚ ἔγοσα {6 

Ατῦο ντὶζουβ οἵ (οχηθαν ἴπ [86 ΤΟ] ον ηρ Ροϊη δ: (1) ΒΘ 6 

58. Δ ΔΌΒΘΩΘΘ Οὗ δὴν ἀϊδίϊηοῦ, ΡΟ] το] ἰοπᾶάθμου ; δῖ5 

βαῖζίνο ἄθαϊῦ σὶτὰ {6 [011165 οὐ τηϑ Κη ἴῃ ΡΘΠΘΙΔ]; 

(2) μὶβ Οοτηθᾶν ννὰβ προ ἢ ῬὨΙΠΟΒΟΡὮΥ ; (3) τανίδο- 

ἸΟῪ βϑυρρ]1οᾶ πἴτπη νὰ τδην οἵ 18 βυθ]θοίθ. Ηἰπ5 

τη Χῖμ.8Β σοηίαϊη θα ἴῃ 5 ηρ]ο 165 ἃ16 οἴζθη τοίοσσθα ἴὸ 

ὈΥ Οἴοοτο, δῃηᾷ ἃ΄Ὸ βίη ρ; 6. δ΄. :--τ 

γᾶφε καὶ μέμνασ᾽ ἀπιστεῖν" ἄρθρα ταῦτα τῶν φρενῶν.--- 

οὗ μετανοεῖν ἀλλὰ πεονοεῖν χρὴ τὸν ἄνδρα τὸν σοφόν.--- 

δ, ὦ...» 



ἐπιπολάζειν οὔτι χρὴ τὸν θυμὸν ἀλλὰ “τὸν νόον. 

ἘΡΙΟματταῖιβ νγὰ8 ἴπΠ6 ἢγϑί (0 Ὀσὶηρ ΟἹ {πΠ6 βέαρβ {86 
Ῥαγαβὶίθ. Τὴ6 σοτὰ οὐἱρίπα!ν ἀθποίθα ποίμϊης ΤπΟΥ6 
ἔπδη ἃ οἶδββ οἵ ῥυϊθδίβϑ σψῆοὸ ἔδαβίθα τορϑῖμου ἴῃ {86 

ἴθιρ]ο οὗ Ἠοτδοϊοβ. ΤῊ ομϊοῖ Ἰουῖβτηβ ἴῃ {18 ραββᾶρθ 
Δ. γα; τηγεῖν τήνω, ὅκκα, ὥς, κα, μαστιγῶν, οἰκάδις, εἴκω, 
κοῶ: ἴῃ Αἰ, τϑβρθοίίνον, γε, ἐκεῖν κείνω, ὅταν, ἕως ἂν, 
μαστιγοῦν, οἴκαδε, ἥκω δηᾷ γοῶῷ:. ΤῺ6 Ὠϊαΐαβ ἴῃ εἵκω 
οἰκάδις ΜΨῺ]1 θ6 οὐβευνθᾶ. [Ι͂ἢ δίον πὸ ἄοιθὺ {π6 ᾿διΐου 
νον ἴῃ ΕΡΙ ΟΠ υτατιβ᾽ ΕἸπη6 5111] τοίαϊ "θα {π6 Ὀρδτητηᾶ. 

1... 11. κυδάζομιαιν, ἔτομι {μ6 τοοῦ κύδος, ““ ἀΡ.56. ΤῊ6 
ψνοΓα 15 ποῦ ΘΟΥΏΤΠΟΙ ; ΘΟΡΏΟΘΟΙΪΘΒ τι565 ἰξ ὁπο6, ΑἹ]. 772. 

Π.. 11. κἀπ᾽ ὧν ἠχθόμαν. ΤΒΘ ἰμπβογίοη οὗ οὖν θοίνθθη 
ἴμ8 Ῥτδροβιζίοι πα 15 ὕοσ, ἰο ἀδπμοΐθ [6 ἱτητηθαϊαϊθ 
ΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ΟὯΘ δοίϊοῃ ἢ ΔΠΟΐΠΘΥ ὙΨ011 Ὀ6 ζαταλ] αν ἴο 

τοδᾶθυβ οἱ Ἠθγοάοΐιβ. ΠΟΘ ῺΖ {μη κ8 ἔχθομκαι τιᾶῦ θ6 

{86 σι τϑδάϊηρ', ἃ5β σοῦρμοῦί ἔπ 6 Ῥαββᾶρθ {π6 Ῥαγαβὶϊθ 

ΒΡΘΔΚΒ ἰὴ {π6 Ῥτθβϑθηΐ ἴθηβ6. 

1,.. 8. οὐ λῶντι, κιτ.λ. “41 [ΔΚ τὴν βϑἴαιβ {παῦ 1 ρνοϑΐ 

Οἵ νἰϊμουΐ τποῖν ννϑητηρ (0 Ὧἂο τοῦτα {μὴ ρῖγα τὴ ἃ 

ὍΙΟΥ οὐ ἵννο.᾽ 

Τ,. 17. ὁ σχινοκέφαλος. η 6 Ἰθᾶτπι ἔτοιηυ Ρ] αἰάσοι ἐμαὶ 
ἐπ6 βίαϊιιθβ. οἵ Ῥϑυίοϊοβ βΘΠΘΡΑΙΙΥ τορτοϑθηϊθα τη ἃ5 

ΒοΙτηθίθα, ἴο σομο θα] μ6 ἀρίθοϊ οἵ μῖβ ““ ρββακϑᾶ᾽ περᾷ. 

ΤῊ Οἄδθαμι, θα1Πὺ ἀπᾶθι μῖ5 ἀἰσθοίϊοη, ννἃ5. δ ἰπϊζαῖοι 

οὗ τὰ6 Ρουβίδῃ Κἰῃρβ ἰθηΐ. ὅμθβα ᾿ἰπιθ5, ἔτότα ἴΠ 6 τηθῃ- 

το οἵ ἴμ6 Οβίγδοϊβιι, νοι] βθοῖὰ ἴο να Ὀ66ι νυ ἴθ ἢ 

ἃροιιΐ 445 5.0. 

ΤῊΘ ὙΠ 6- ΕἸαΒΚ (Πυτίνη) ψοὴ ἐπα ἢτβὲ δὲ ἴμ86 βᾶτηθ 
τἶταθ παῦ ἴπ6 ΟἸοιιἂ5 βαϊῃηθα ΟὨ]ν (μ6 ἐμϊτὰ ρυῖζθ. ““ ΤῊΘ 
Οομιὶο Μιιβ8 ννὰβ τρτβοηΐθα ἃ8 ἴμ6 δ μὰ] νυνὶ οἵ Οτὰ- 

τἴτι5, {π [αὶ 1] Ῥατίημου οἵ μὶβ ΟῚ ἄδγ5, ἀπ 586 

σοταΡ]αἰπιθα ὈϊΘΥ]ν οἵ ἴπΠ6 πορίθοῦ τσ τυ ἰο 586 νγὰβ 

ἰτοδαϊθα, ἴῃ σοηβθαθθποθ οὗ μΒῸ Ὠυπδθαμ ἃ παυΐηρ θΘΟΟΙῚΘ 

αἰίδοιθᾷ ἴο ἃποίμου Ἰαᾶν.--μ6 Ὀοΐ116. Ξ'6 βσὸθβ ἴο {86 
Ασομ οη8, ἀμ ὈυϊΏ 5 ἃ ρ]αἰηΐ οἵ οὐἰσταϊηδ] πϑρ]θοὶ ἀραϊηβὲ 

Βα; ἰζ ΒΡ Βιιδθαμὰ Ψ 111 ποὺ τοῖα ἴὸ Βθι ὅδ ἰ8 ἴὸ 

Ραλοε 

232. 
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ΟΟνΠ, 

ΟΟΥ̓ΤΙῚς 

σιν, 
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σοιχ. 

Τοχ. 

ΟΟΧΙ:- 

ΟΟΧΙΠῚ, 

ΟΟΧΙΥ . 

ΤΟΝ ΝΟΤΕΒ. 

οὈίαϊη ἃ ἀϊνοτοθ ἔἸοτὰ ἶπ. ΤῊΘ σΟΠΒΘαΙΘΠΟ6 18, ὑπαΐ 

{π6 γορθύ τα 5 ἴο Πὶβ 56η8685, ἃηἃ δὶβ οἱ Ιονϑ 15 16- 

αὐναΚοηθᾷ ἴῃ 5 θοβουμ.᾽"-- ΠῊοΥ. 

1... 11. δωδεκάκρουνον, ΑἸ]τιἀϊηρ 0 [π6 ἐοιπέαῖτ ᾿Ἐγνεά- 
Ἀρουνος, ΟΥ̓ ΟΔΙΠΙ ΤΥ ΠΟΘ, οἰΠῈ 1. ἃ5. ἃ οοτηΐο ΘΧΔΡῬΘΓΑΙΟΙ, 

ΟΥ ἃ5 ΒΥ ρ ΤΟΙ Ὀθοη ἱπουθαβοᾶ Ὀγ {π6 δἀάϊίίομ οὗ 

ἴγ66 ΠΥ ΡἷΡ65. 

1,.1. ἀφθονία. ἼῊΘ οτᾶοθν 18 ἀφθ. ἦν καταπ. τὴν ἔνθ. 
ἄρδ. αὐτὴν ὑποτριμματίοις (ὥστε γίγνεσθαι) ἁπαλήν.--- 
ἀνάπαιστω. ὈϊηάοΓΕ οοπ͵θοιτεβ ἀνάβραστα, ““ Βοϊ]6ἃ 

ταθαΐ ;᾽ Οαβαιθοι, ἁλίπαστα: Μοίποκθ, ἂν ψαιστὰ; 
ἐρΆΚα65 οὗ στοιπα ῬΆ}]Ον,᾽" ἂν μανΐῃρ ἴμ6 561η86 οὗ τ6- 

ῬοίτοΙ. 

1,. 7. πράτιστος, κ-τιλ. ΟΡ. Ατ΄ Αοδ. 580 :--- 

Περικλέης οὑλύμισιος 
ἤστραπτεν, ἐβρόντα, ξυνεκύκα τὴν “Ἑλλάδα. 

Ηῖϊο ορίϊταιιβ αὐπϊάθτῃ οτηηΐαπαι δ] οα θη ἃ, 

ΠΆΤΩ ΟΘΙΘΥ πιῦ ΟΌΤΒΟΥΤ ΡΘαϊθιι5 Ῥστοτηοΐοβ ἄθοθιρ 

ἔὰοῖ]6 νἱησοραΐ ΟΥ̓αἴογ 65 σδθίθγοβ. 

ΨοΙοχ Ἰοαπθηᾶο, 564 οὕτη γνο]οοὶ ᾿ταροῖα 

ϑ'ααᾶα 15] ἀθθαΐ αιαδρᾶδτηῃ ἸΔὈϊ115 1111π5. 

1τὰ. ἀ6! 11 αὉ Ποιηΐη 65, ἀΠτιβα 16 Οὐ ἢ ΤΩ 

Ππααθραύ δίϊσητι]οβ ἰὴ δηΐτηο απαἀϊθηίίατω. 

Ογοΐϊιδ. 

Μνυσοηϊᾶοβ, [86 Π6ΙῸ οἵ Οομορμγία (456 8.0.)}, μανίην 

βαγτνινοᾶ {πΠ6 στϑαῦ τη οἱ μὶβ ὅδαν, νγὰβ γϑρσβθηΐθᾶ ἴῃ 

[815 ῬΙαν ἃ58 ἀθβοθῃάϊηρ ἴο ἴη6 βΒῃδαοβ ἃηᾷ Ὀσπρίηρ ῬδῸΚ 

ϑοΐοῃ, Μιϊϊαᾶθβ, Ασιβίϊάθβ, δῃᾷὰ Ῥϑυῖοὶοβ, οθθ ΒΘΙΡ 

1π6 ΟΒογαβ, σοπβιβίϊηρ οὗ ἴμ6 Βογοιιρὴβ οἵ Ατοα, ἰγο ΚΘ 

ἁσαϊμπδβῦ [η6 πον ΠΟΘΙ 0. Οὗ βίαίθβῃθ. 

ΤΏΘ οὔ]θοῦ οὐ [815 Ῥ]ὰν νγὰβ ἴο βαξιστῖζθ (811188, ἴπ6 80} 

οἵ Ηἱρροπίουβ, ἴου" ἴπ6 πῦρ οἵ δαίίονουβ {μαΐ ἔτθ- 

απρηΐοα μῖ5 πο 86. 

1,.. 4, ᾿Ακέστορα, ἃ ἱγναρῖο ρΡοοῦ τἱἀἰσυ]θᾶ Ὁ Ατἱβίο- 
Ῥβμαᾶηθ5. ἴ,. 6, Οἰνεῖ, ῬτΟΌΔΡΙΥ βοῖηθ ΡῸΡ]1Ο 8]. νθ πὸ0- 
1ΟΥΪΟῸΒ ΤῸΥ 18 ΟΥ̓ 6] ν 15 ἰητοηοᾷ. 

ΕᾺΡΟΙΙ8 18 βαρροβϑᾶ ἴο θ6 Βεῖθ δ] αποῖηρ δὲ μ18. σῖνδ]8, 
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ῬδΥΓΟ]ΑΥΙ͂ν ΑὙἸΒίΟΡ ΒΔ η65. ΤῊΘ Ἰδίο᾽ νγὰ8 ὁπ6 οἵ 1Π6 

ΒΘ 1675 (κληροῦχοι) ἴο Βοπὶ Αδρῖπα τ) 88 δββίρῃηθᾶ. 

ποίᾳιιού Εἷο βρθοίατα 5, Δα σθτὴ Θὲ δ ϊγηθτη δά γοτοζ, 

ΠΆΤΩΠῸΘ 586 σοηγ Υἰΐ δἃ γὺ5 ποβίγα οατιβδᾶθ αϊοίϊο: 

Ὑο5 Ῥϑυδρυῖίηο ροθίδθ ρτυδηῃᾶθ οἰδχηδίϊβ ΒΟΡΒΟΒ: 

οἰνίθτῃ 864 5βὶ αὐὶβ αὐτὶ οαγτηΐϊητι 56 ἰσδάϊαϊ! 

᾿πρθηΐ ΠΟ ΒΘαΌΪΟΥ 5, τηθηΐθ οαρίσπτη ἀϊοϊ(15, 

βΒῖ0 αὐδδὶ τὰ] ἰδυηΐατη ἀλη δὰ 50 σϑ ΠΡ 5. 

ϑ'ϑα ταϊῃὶ αᾶ 650 διιάϊθηΐθβ ροηϊΐθ μᾶπο Βα θη τη : 

Πθο ἱπνοπῖδθ νϑϑίγαθ ΒΟΠΟΥΘΒ ἰηνιἀθίβ τητιϑῖοοβ. 

Οτοΐλι. 

ΤῊϊ5 ῬΒΥ ψ ὩἸΟΠτι5 τατιϑύ ποῦ θ6 σοῃἴοι θα νυ τ [86 Δα ΠΟΥ 257, 

οἵ “ΤῈ σαρίυγτο οἵ Μιοίαβ.᾽ ΤῊ δ᾽] βίο 18 ἴο 1π6 

τα ]αΐϊου οἵ {π6 Ηθιϊηαθ, ὩΤδιιοου, ἃ τηθίϊο, ΒῸ Βδᾶ 

βορὰ ἔγτοηυ Αἰμθηβ ἴοὸ Μοραᾶσα, τοοοϊγεᾶ 1000 ἄἀγδοῆτγηβ 

(μηνυτρὰ) ἴον [ιῖ8. Ἰῃογυπλαζίοη, ὶοο οἰ 468 σοι θββθᾶ ἴο 
Βανὶπρ τηδᾶθ ἃ 8158 ἀθροβιοη, ἃ ἃ τγὰβ ραϊ ἴο ἄθδίῃ. 

ΤΥ. ὀρθῶς. 238, 

“1 ΒΡ68Κ ΠΟΥ ΘΟΙ͂ν, ΟἹ βῖτ ἢ Β5 οαυναγ τδῃ 

ἰβ ἴῃ 186 σαυτοῖ ψυϊηρ ἰσαροαν ; 

ὙὮΪ6 Ὠΐβ5 Θ5βϑῃ τ] Ὀθὶηρ 15 ΔΌσοδᾷ, 

Ῥατγβυϊηρ ν᾽ αἰτηβὶθ5 ἴῃ [86 του] οὗ ἔδηονυ."--- ΎΕΥΕ. 

1,. 6. λιπαραὶ, ἃῃιΒ. ΟΡ μοὲ Ῥθου]Υν ρα νη; το {6 οι, 

Αἰμομΐδη8. [Ὁ τγὰβ ἢσβῦ Δρρὶ)θὰ ἴο Αἴμθηβ ὃν Ρίπᾶδσ, 

νεῖ τοίου σθ ῬΤΟΡΔΌΙΥ ἴο τπ6 ΟἸῖγο. 

Τὰ Β' τεττιγοφύρας. 566 Τῇυς. ἱ. 6 :-- Ξ 

“ΤΏΘΓΘ, 5686 Ὠΐπη, ΒΘ ΒΟ] ! νυ ἢ {π6 16 "615 οἵ ρο]ᾶ 

δηΐννη ἃ ἴῃ ἷ5 Βαὶσ, ἴῃ ἴΠ6 Ταβῃΐοι οἵ οἰὰ ; 

ποῖ ἀτθδιηϊηρ οἵ νου ϊοΐβ οὐ ἀἰστν ἄθουθθϑ, 

Βαϊ Ἰοτάϊν, τη] θϑίϊο, αἰεἰτ᾽ ἃ αὐ Ὠἰβ θᾶ86, 

Ῥουταμαΐηρ 811 ὕτσθθοθ υνἱτἢ ἂἃπ οἄοιτ οὗ ΡΘᾶσθ.᾽ 

ἔγογε. 

Ι,. 8. “Τῇ 1ἴπο διὰ τῶν κοίλων, κιτ.λ. οου]ἃ αν θη. 948. 
τ ϊτθ Ὁ. ΠΟ θαΐ Δ ἃτἀθηΐ ἸΟΥΘῚ οἵ ἴπ6 ἈΪ]1- ΒΟΘΏΘΥν, 

ΟὯΘ Ψ͵ἘὨῺΟ μὰ νναϊομβοὰ μοισ αἴϊζο ΠΟῸΣ ἴῃὴ6 Ῥθοα] ΔΙ 

Νο. 

ΟΟχν. 

ΟΟΧΥ͂Ὶ, 

σσχυι. 

ΟΟΧΥΤΙ͂. 



ΡΑΟΕ 

248. 

244, 

247. 

Νο. 

ΟΟΧΥΠΙΠ:-: 

ΟΟΧΙΧ. 

ΟΟχΧΧ,ι 

ΟΟΧΧῚΝν. 

σσχχν. 

406 ΝΟΤΕΒ. 

ΟΡἤαι6 5146-Ἰοὴρ δοίΐοηῃ οὗ ἀθϑοθηᾶϊηρ οἹοι 5, 85 πον 

ἔογυτα ΔΙΟ ΩΡ [Π6 ΠΟΙΊΟν 5 8 ἃ Ταυ]η685 οὗἉ [Π6 ὮὨ1115 :᾿᾿ αποίοα 

ἔσο Β παβκὶη 5 Μοάοση ῬΡαϊηΐθυβ, ἰῃ Νοίθβ οἡ ἃ ΤΊΔΏ518- 

(ἴοὰ οἵ 6 ΟἸουᾶθ Ὀν Πορϑυβ, μθηοθ ἴπ6 [Ὁ] η 5 

Ῥαββᾶρθ 8 ἴα Κϑῃ. 

1,. 14. οὗ γὰρ μὰ Δί᾽, κ-τ.λ. 

“ΔΌΟΥ. ὃ0 [60 {111 ἘΠ15 ἄαν μαΐ σο] βϑίϊα]β σοτ ἴπὸν, 

νοῦ ΠΘΥΘΥ͂ ᾿ηδρὶ πΠΘα ΠΟΥ ΚΗΘ. 

δ. ὙΨῈΥ 0, ΟὨ τὴῦ ψογσᾶ, ἴου 1 ανσανβ μαᾶ μοατᾷ [μον 

Ο͵Θ πούπίπρ θαΐ γΔΡΟῸΣ πα ἄθν. 

ΘΌΟΥ. Ὁ ἴθ, 1 ἄβοϊατθ, γοῖι σα ἢ θ6 ἀνγᾶγθ [Πα ᾿[15 
{π656 ψἘῃμῸ [Π6 βορῃϊδί ργοίθοϊ, 

ῬΙΌΡ οί βοΐ ὈΘυ ΟΠ 568, α80 ΚΒ Οὗ ΘΥ̓ΘΙῪ ἄθργθ6, 

005 βίρηῃδύ δῃᾷ 76 61 θοἀθοϊκοᾷ, 

ΔΒίΤΟΙΟρΡΊΟΔ] Κηαν 5 δηᾷ 0018, γ᾽ πὸ {ποὶν βίαν θβ 

οὗ ἀἰτν γατὴ5 Ῥγουα]ν ΤΘΠΘΑΙΕΘ, 

᾿Β {86 ΟἸοιιἀβ ννο 811 [656 Βα ρρογί δ {πϑῖν' Θᾶ868, 

Ῥϑοᾶθ58 μον δχα]ῦ {6 ἴῃ γ 6 56.᾽ 

1,. 14, νεφέλην Κεντ. ὅμκ. ΟΡ. Δηΐδ. πᾶ ΟἸδθορ., Λοΐ ἰν. 
50. 12; [ογ. ἶν. 137. 

Ι,. 1. Διπολιώδη : 1. 6. οὐδοϊοίο, ἔστοτη δὴ δηοῖθπΐ ζαβέϊ- 
γα]; Οδθοϊάθβ ἴῃ ἔμ ποχί 11π6 νγὰβ ἂἃπι οἱ ἂ- Γἀβϊομ θᾶ αἰτην 

ΥἈΤΩΡὶΟ Ῥοθί. 

Ι͂ἢ πὸ ῬΪδὺ οἵ ΑὙἸΒίοΡ ΒΔ 65 18. [Ππ6 τηᾶτυ 6 ]1οι5 στο ἢ 658 

οὗ Ὠῖδ ᾿ηνθηΐζἝνθ ρθη ἶ8 ΤΟΥ ΘΟΏΒΡΙ Οαοῖ5 ΠΔ ἴῃ [86 

Βιγᾶβ. 1 ψὰβ Ῥσοιρμέ ουίν ἴῃ 414 Β.0., ἀιισηρ τη 6 51οἷ- 

1ὰπ ΕἸχρ αϊ θη, δη ἃ ΔΡοιι 48. ν᾿ 811 0510Π8 ἴο ἴΠ6 6χ- 

{γαναραηΐ βΒοθθιηθ8 δΔηα ΠΟΡ65 δηίουίαϊηθα ὃν {π6 Αἴ86- 

ηἶδηβ οὗ [η6 τηθ, ἴο {πον ἱπηραίίθηοο αὐ Νίοϊαβ᾽ ἄθὶαν 

(μελλονικιᾶν, γ. 639), ἃπᾶ 10 {Π6 11 5ΒρΘοΟΙ] Δ ΟΠ 5 ἴῃ Ρμϊ- 

ἸΟΒΟΡὮΥ. 

Ι,..1. ἄρας. Μεοΐποκο (Εᾶ. 1840) τϑαᾶβ ἄραντ᾽. 

Ι,. 8. φρέαρ. ΤῊΘ 5686 8 ἐμαῦ 6 οδϊι ΠῸ ΤΠ0Γ8 ἸΘαν6 
ἃ Ῥαηαπού {πη ἃ τὴδη ΨὙὼῸ Ὠδ5 [4116 ἰηῖο ἃ Ψ}611 σδῃ 

σοῦ ουἵ οὗ ἰ{. 

1. 10. τριηραρχῶν ἀπήγξατ᾽, ἴτοχα [μ6 ΟΕΔῪ ὨΘΟΘΒΒΑΥΎ 
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ἴον διείηρ οὐὖ ἃ {τἱγοτηθ, τ ϊο ἀνθτασοϑα ΓΕν τηΐηδθ, 

ΟΥ̓ 4203 2ς. θα. ΤΙ Ἰαΐίθυ {ἰπ|6ὸ5 ἴη6 δχρθῆβθ ὰ8 ἃ 

τ] 6 ῃΐ. 

1. 12, αἴρουσι «- « μηχανήν. 

“Τάγῃ δ ο116 ααδτῃ ἀϊρὶςα] αὐτὰ (ΟΠ το ἢ ἃ τὰ.᾽᾽ 

Οτοίλι5. 

Ὑπὸ οοηίτγίγαποθ οὗ [πΠ6 7265 οὰ ηιασἠϊη, ΟὟΪΥ ΟἿΟΘ 

τοβογίθά ἴοὸ ὃν ϑΟΡΒΟΟΪΘΒ, ἈΡΡΘαΥ5 ἴῃ πΐηθ οαΐ οὗ 6 

πἰηθίθοη οχίαηξ ῬΙὰυ5 οἵ Επτὶρὶ 465, ἃ ὑτοοῖ οἵ ἐμ ἀ6- 

οἸἶπο οἵ Τταροᾶν, ἴῃ ἰ5 ᾿ΠΔὈ}ΠΔῦν ἴο ΤΟΙ ΡΟ 18 Οὐ 

ΤΘΒΘΟΙΓΟΘΒ. 

ΤῊ Αἰμβοηΐδῃ δίαϊθ 15 τορτθβθηίθα ἃ8 τορ᾽ νἱηδ το {Π6 

ΘΏΥΟΥΒ οὗ {π6 ΕἸρυρίϊδ 8. 

Οοπίταβε χἱτἢ (μϊ5, Ῥυορουίϊα5, ὈΚ. 11. 6166. 12 :- 

“Θαἰσαπαᾷα 1116 ἕαϊξ Ῥαδυιτα ααἱ Ρἰπχὶς Αὐπόσθιι,᾽" οἵο. 

Τίταοο 65᾽ Αἰς Οσθοῖκ τγὰβ ΤΟΙ] ΚΑΡΪ Ρυτθ. Ατηοης 

[86 οὔ͵] Θοίβ οἵ ὨΐΪ5. βδίῦϊγθ θυ 1Π6 οταῖουβ ΘΟ ΒΘ 65 

ἀπ Ἡνρογοϊᾶθϑ. 

ΤΠιαταθηΐα Ὠοβίσὶβ δὶ τη ἀθυθῃ Υ ΤᾺ }15 

οἱ ροββθηῦ ἤρει ἀθ] 1 πὶ γὶ τηϊβθυῖϊδθ, 

διιΓῸ ΠΙσουθηΐ οομπίτα οὗ Θ᾽] ΤῚΒ ἸΔΟΥ τη 88. 

Νιηο 0 αἰζθηαϊῦ Ποῦ ἢ) ΤῸ 5 Π6Ὸ τ ϑρίοϊξ: 

Β6α ῬΙΟΓΟΒ 5611 ΠΟῚ Ῥ]ΟΥΘΒ, 5561 νἱᾶτη. ἢ 

Ουἱϊᾷ ῥγοβοῖβ ἡ πὸ ὨϊΠατὰ : οἵ ᾿πίθυθα [ἈΤΘ ἢ 

αὖ ΔΥΡΟΙ ΡοΟΠιδ, δῖο ἀο]ου ἸΔΟσιτ 85 ῬΑτϊί,-- Ογοὐϊι ας 

1. δ. ὡς ἵμερος, κ'τιλ. Δ Ῥατοᾶν οὐ Επτ, Μαεά. 57, 

ὡς ἵμερος . - - λέξαι μολούση δεῖρο δεσποίνης τύχας. 
1... γλαυκίσκον, α αγαμίϊηρ. 1,. ἢ. ἐξ ΓΆργους κάπρον : 

ἱ. 6. ἤγοστη {π6 Αφηερ]ιἱοοϊιανη ΑΥὐροβ ΤῊ ἀϊβίνιος τουπὰ 

Ατηθυδοῖα υτὰβ ατηοιβ ἴον 15 θοᾶτθ. ΤΕΒ Ῥαββαρθ 18. ὈῪ 

ΒΟΤῚΘ Ἀβδία (0 {Π6 νου ΡΟ Υ ΡΒ] ΘΏΊΟΙ. 

1. 10. λάβηται φερόμενος. Ῥογδοη ποίϊοθβ ἐπῖ8 ἃ5 ἃ ΤἌΤΘ 
ἰπβίδτιςθ οἵ ἃ ἀδοίῖν] θείου ἴπ6 ἤπᾶ] ἱδθθὶς, ἰὼ πὸ Ττο- 

οὨδῖο τηθῖσο, 

ΡΑΘΕῈ Νο. 

256. σσχχγτι. 

257. ΟΟΧΧΥΠ» 

-- ΟΟΧΧΥΊΣΙ. 

258. ΟΟΧΧΣ. 

259. ΟΟΧΧΧΙ. 

260. ΘΟΟΧΧΧΙΙ. 

26]. -- 

-- ΟΟΧΧΧΙΤΙ. 



ΡΑΘΕ 

261. 

262. 

9266. 

267. 

Νο. 

ΘΟΟΧΧΧΙΙΠ- 

ΟΟΧΧΧν- 

ΟΟΧΧΧΥΙΙ. 

ΟΟΧΧΧΥ ΠῚ» 

ΟΟΧΧΧΙΧ, 

ΟΟΧΙΙῚ- 

408 ΝΟΤΕ ΝΒ. 

1,. 18. ἄν δ᾽ ἀπαίδευτ:ς, κιτ.Δ. 

«ς Αἴ 8ῖ δνϑηϊδί ἱτηρουϊίο, αὖ ἰοτηρθβίδτιτ {π| 701 6 

ΤἈΡΙ αἴατ, ΟΠ ΥΘΡοΥὶ αποα δοηθοίαβ ργυδοϑιἀϊυσα 
οσσαροῖ,᾽᾽ 

σρ. Αβθβοῖ. 5. ο. Τ6)}»., ὅ88, 54.. ὁ πὸ αἰίουδηςθ οὗ 
νοῦ 1ἴη65. 811 ουθβ8 ἅ16Ὲ βαϊὰ ἴο βάν Ῥθθῃ ἴυχηθα 01} 

Αὐιβίϊθ8. 

1.1. αὐτὸν: Οαἰδέονἃ ρῬτοροβοᾶ αὑτὸν ἐπικουρεῖν. 
Ι.. 18. ἀλεκτρύων, κι τ΄.λ. 

“ ΟΡΠΟΙΌΒΕΒ {ΓΟ ΓΟΥ ρ81105 ρταθοῖραδ ἀδρ6.᾽"---ΟἸοι5. 

Γενγαῖος 15 υϑρᾷ ὈΥγ Ρ]αΐο ἃμῃᾷ ΧϑΏΌρΡΒοη οἵ τψν6]1-Ὀτοᾶ 

ΔῊ Ϊγη ἃ]8. 

1,. 28. τρίτα λέγει, ἱ. 6. τριταγωνιστεῖ. 
1.. 8. οὗ δὴ λέγεται, κ'ατιλ. ϑάρρῃο νγὰβ ἃ ἕδυοισίία 

ον τδοΐθυ να {Ππ6 Ἰαΐου οΘοτηθαϊαηβ. ϑ'ΘΒ]ΟΡσοΙ (ἰὴ Κ5 τμας 

[6 5ΒἴΟΤΥ οὗ ΠΟΥ 1Θὰ}Ρ ἔτοση ἴπη6 Ἰωθαοαάίαῃῃ ΤΌΟΘΚ νγὰβ ἴπ- 

νοηΐοα Ὀν ποθὴ. ΤΠ6 5] θοῦ τνὰβ ΡΤΟΡΔΌΙν ἐγθαϊθα ἴῃ ἔῃ 8 

ΙΔ ΙΟΥν δΐγυ16, ΤῸ νυ] ΜΘΠΔΠΩ͂ΘΥ νγ»ὰ5 50 ΆΠΊΟΤΙΒ :--- 

«« ἘΔΌτΠα ἱποιη αὶ 1 11ἃ δῦ Βῖη 6 δοσο Μ ΘΗ ΔΙ αΙ,᾽ἢ 

Οὐ, ν., 11. 69. 

. 6. κατ᾽ εὐχὴν σήν: ἷ. 6. αιιοτηδἀτηοᾶπη {ἰδ ΑΡΟΙ]Ὸ 
γον Ἰ τ 1ι8. 

Ι,. 2. οἰκείως : ““ἀυ  ΓᾺ]]ν,᾽" 88 ἴῃ Τμτιο, 11. 60, 
Ι,. 14. πανήγυριν. 

“«Ταῖα 15. ἃ ζαϊν, ῬΏΘΤΘ ἐποιβδ 8 105116, 

ὙΉΏΘΥΘ 81] 15 ἀἴοα δῃᾶ τπΐθνο 8 δηᾶ Ὀιβί16, 

811 τὰτητι15 ἤθυοθ αι ηα τη ρΊ ΡΒ Ἰοιᾶ, 

ΔΗ ν)Χ6 ΔΓΘ ῬΙΠΡΥῚπ5 ἴῃ 1Π6 οτονά. 

80 νου ποῦ Ἰοὴρ' 510} 506}6 ἴ0 Ἰθᾶγ8 

ΘΙΘ 5Β{{1{6 ΟΥ' Ἰο8865 δα τη στίθυοῖ 

Τὸ 6 {πὸ ἤτϑί πὶ8 μοτηθ ἴο ψὶῃ, 

ΟΥ τοϑῦ Ὠΐτα ἴῃ ἃ ατἰοί πη 1᾽--Απδέϊοε. 

Οοιρασο Αἀάϊβοη : ““ Υ θη 1 Ἰοοῖκ προπ ἴπ ἕοτηΒ οὗ 
ἴπΠ6 σγθαΐῖ, ΘΥΘΥῪ διηοίϊοη οὗ ΘΩΥΥ (ἰ65 ἴῃ τη6; ΨΏΘΗ 

Ι 566 Κίησβ Ἰγίηρ ὈγΥ 1086 ΨμῸ ἀοροβοᾶ {πθὰ, ψμθῖ 

ΝΗ δ ........... 
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Ι σοηῃδίαου τῖναὶ τἱΐθ φ]ασθὰ δἰάθ ὈΥ. 5146, ΟΥ̓ 1πΠ6 ΠΟΙΥ͂ 

τθη δαὶ ἀϊντἀρὰ {πΠ6 νου] ἢ {Π6ῚΓ οσομῃΐοβίβ δηᾶ ἀ18- 

Ῥυΐοβ, 1 γοῆθοῦ νὰ ΒΟΥΙῸ ἃηα βίο ἸΒτηθηῦ Ο) 1Π6 

11Ὶ|6 σοτηροίϊ 98, δοῖοη8, ἀπ ἀθθαΐθβ οἵ τη κὶπᾷ. 

ὙΒΘη 1 γτοδᾶ {μ6 βθυθιᾺ] ἀαΐθβ οἵ [6 ΤΌΤ 5, οὗ βοὴθ 

ταὶ ἀϊοα γοβίοσαδν, ἃπἃ βοὴ δὶχ Ὠυπηᾶγθα ὙΘΆΥΒ ἃΡῸ, 

Ι σομβίαου ἰπαΐ ρυθαΐῖ ἅἄὰν ΘΠ γα 5}}81] 811 οἵ τ5 θ6 

ΟΠ ΘΙΩΡΟΥΆΤΙ 65, ΔΠἃ τη ΚΘ ΟἿΤ ΔΡῬΘΆΤΆΠΟΘ ἴοροίμου."- 

ϑρεοίαξογ, Νο. χχυὶ. Ορ. Ἠδιηϊοῖ, Αοῦ νυ. 50. 1. 
Τ,.. 7. ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν. Μείποκο βιρροβίβ αὐτοῖς: 

“Βαΐ ΠΟΠ6 οὗ ἴπ6856 ἐπϊηρβ τναγᾶρᾷ οὔ ἔγοτα τμθὴὶ 1Π6 

ΤΑΥΔΡΘΒ οὗἉ {ἰτη6.᾽} 

Ι.. 2. Σκύθης τις» κ'ιτ.λ. 

““Βονίβοση ΘΧΒΘΟΥ μι 7 ΠΟΙ οὐ ΑΠΔΟΠαυβὶβ ϑουίμα 1 

Οτοΐλιι5. 

566 π6 ουτίοιιβ δοσοιηΐ οὗ ΑΠΔΟΒΑΥΒΙβ᾽ σὶϑὶς τὸ ΟὙσθθοθ, 

ΔΩ ὨὶβΒ ἀθαίῃ, ἰῃ Ηαί, ἱν. 76, 77. 

Ι. 8. ἀπολαύειν τὸν βίον. ᾿Απολάπτειν. ΞΒου]ἃ ΡουμΡ5 
θ8 τϑδᾶ, ἃ8 ἴπ6 σοῃβίσιοἴϊοη υυἱτἢ [Π6 ἀοοιιβαΐϊγα 18 ΤΆΤΘ. 

1. 2. τὰ λάχανα, “6 νερεβίδθ]6 τπαυκαῖ; 88 οἱ ἰχθῦς, 
Βδῃ. 1008; τὸ μύρον, Εᾳ. 1875, εἴο. 

7. 7. ἐπιτετίμηκας : ““γοὰιὰ μᾶγθ γαϊβθᾶ {π6 ρυῖσβ. 
Τὴ Ῥουποβίμομθβ ἴμ6 νου 15 τιδοᾶ πη τα βιτἰνοῖν. 

Ηθηοθ {π6 πᾶτηθ καπγοσφράντης, ἱπνοηΐοᾷ Ὀγ [μ6 οοτηΐς 
ὙΥΙΓΘΥ5 ΤῸ] 5. ΟὮ ἃ Ῥαγαβὶῦθ. ὶ 

Π. 8. Αἰγιναῖον. ΤῊΘ σοῖρμὲ οἵ 6 Αδρίπϑίδη ἑαϊθηὶ 

Ὑγὰὰϑ ΔΡοτιΐ 822. 10, {πῶ οἵ τμ86 Ατέῖο ποΐ αὐἱΐο 57 10. 

Τ,.. 10. τὴν καταλλαγήν : {μ6 ργχοῆξ ὁ {πη 8 θβχοιδηρθ. 
1, 18, Εὐριπίδην, ἃ πᾶπι8 ρίνϑη ἴο ἃ γον οὗἉ (η6 ἄϊδο, 

νμθὴ ἐπ 6 ΠΤ θ6Ὶ5 τηὰθ τιρ ἰοτίν, ἔγοτα Ἐπ ΡΙ 65, 9.6 
Οὗ {π6 ἕοτν ἴῃ οὔοθ αὐίου ἐμ ΤἈϊτὲν Τυτυδηΐβ. 

Βαίο Ἰἰγϑᾶ ἃϑθοιιὲ 280 Β.0., ἀπ βαϊτὶζθᾶ, ἀτηοτηρ ΟἾΝΟΣ 
ῬὨΠΟΒΟΡΘτβ, {π6 δίοϊο ΟἸθδηΐμοβ, ΤῊϊβ ἔγαρτηθηξ ἀβοᾶ 
ἴο 6 ΙΤΟΏΡΙν αἰἰεϊθιιίςο το έίαΐξο. 

1. 9. ἐκ δὲ τοῦ ζῆν. 

““ δτηστῖδ ααἱ γἱγσισὲ θΘῊ 6 
μὲ σϑοϊδ νἱσιιηξ : ποθὴ 6 ἰᾷ σοποθᾶθβ ταὶ ὶ 1 ̓.---Ογοίἐπ. 

Ρλοξε 

267. 

269, 

Νρ, 

ΘΟΟΧΙΙΙ. 

ΟΟΧΊΠῚΙ. 

σσχᾶν, 

Οσχινῦς 

σσχινι. 

ΟΟΧΕΥΤΙΙ. 

ΟΟΧΎΤΙΙ, 
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ΒΟΟΚ Υ. 

ϑοτηθ οὗ {6 [Ὁ] ον Ῥάβθᾶροθ τηῖϊρῃς ἤᾶγα θ6θη 

αἰ οτομν ἀγγδηροὰ, Ὀν οἸαβδίηρ ΧΟ Ραμ 65 τὶ Π6 

Το ΐαη5 οὗ {πΠ6 βἰχίῃ σθηΐξυῦν Β.0.», Το βουνίηρ {Π6 ἔδν 

ΒΡΘΟΐτηθι5 {πᾶῦ οχίβϑ οἵ Ρ]αίοηϊο Ῥοθίσν ἴῖὉΓ ἃ Ῥ]δ68 

ΔτηΘηρΡ {πηΠ6 Ερίρυδιηβ, δη ἃ ἱποϊαϊηρ ἴμ6 Ἰἴποθβ οἵ Αὐὶβ- 

[0616 ἃιτηοηρ {π6 5ΚοΙῖα. [Ὁ βϑθϑθιλθά ΠουΘΥΘΥ ἀθβί τ 0]6 

10 ΚΤΟῸΡ τΟρΟΙΠΟΥ ἃ ἔδνν οὐ {π6 πιοβδὺ βίσικίηρ ἐγαρτηθηΐδ 

οὗ {π6 ῬΒΠ]ΟΒΟΡΠΟΙΒ. ΤῊΘ ΕἸθαῖϊο ΚΘ΄ΟΠΟΟΙ 18 ἔμτι8 ΤῸ ΡΥ6- 

βϑηΐθα ὃν ΧΘΠΟΡΏ8Ώ65 Δηα ἰδ ΒΟΟΘΒ501 ΡΔΥΥΠΘΗ]468,.--- 

[}6 ΤΟΥΤΟΥῚ Οἵ ν»βο νγὰβ ἴπ6 ἢτϑί ἴο ατίδοκ {πΠ6 Ηυτηοσῖο 

ἀαβουϊρίϊου οἵ {πΠ6 σοῦβ, υυῖτἢ οὐ ἐἰοίβτη ἃ85. ΒΟ] δ8 {πὰΐ 

δῇ] ον Ὀγ Ῥ]αΐο οὐ {η6 βᾶτηθ βιιθ)θοῦ ἴῃ {π6 βοοοῃᾶ 

ἀηὰ (μἰτᾷ ὍΟΟΚΒ οἵ {πὸ ἈΘρΡαθ]Ιο. Ηθδ ἄοθ5 ποῖ 80.016 

ἴο βῦυ]6 {μ6 Ὀα.1165 οἵ [πΠ6 Τιΐαη5 δηᾶ Οδηΐαιγβ ““ ΠΟΙΟΠΒ 

οἵ 1η6 τη6 οἵ ΤΌὈΙΊΏΘΙ 1τη65,᾿ δηᾷ το τίἀϊοαϊο 86 δῃ- 

ΤὨΤΟΡΟΙΔΟΥΡἷσ ἐθημἄθπονυ οὗ (Π6 τηγίηβ. Οἵ Ῥυίβαρογαβ 

ΠῸ βΘητΐη 6 ΤοΙη δῖ 5 ἅτ δχίδηϊ, θπαΐ ἀρουῦΐ τον Βυηάγθᾶ 

Τὴ 65 βᾶσνθ θθθὴ Ῥγθβοσυϑᾶ οἵ Επηρθάοοϊοβ, 9Π6 οὗ {Π6 τηοβὲ 

ἰδ βίῃ οὗ [μ6 ῬΥΘΟΌΓΒΟΥΒ οὗ Π6 ϑοογαίϊο ῬΒ]]ΟΒΟΡΕν. 

ΤΠηαΐ τουμ νυ Κα ]6. τη πηϊϊθᾶ ἴῃ Ὠἰτηβο] ἴη6 ΟΠπᾶτδοίου' 

οἵ φυϊθβδί, ῬὨΪ]ΟΒΟΡ ΒΟΥ, Ῥῃγϑιοῖαι, ἀπ τβοτογϊοῖαη, δηᾶ 

1Βοιιρ, δοσογάϊηρ (0 Ατιϑίοι!θ, το θ6 τοραταθα τδῖμοτ 

ἃΒ ἃ ῬΒνΒιοΙορ δῦ {πᾶ ἃ Ῥοθῖ, ἢ86 γγὰϑ ἈΠΟΑΠΘΒΌΟΠΔΟΙΥ 

σἰοα τῖῦ ἃ Ἰούεν ἱπηαρὶ παίίοη. 1 ΠΐβΒ ΨΘΙΒ65 αἰθρίαν 

1658 Ταῖβῖ 8] δ θη 585 {Π Δ) ΘΓ ΠΘΒ[Π655 οὗ ἱπουρμξ, γοῖ 

Π6 Β0Ιθυη Πα ἱ ΡΥ ϑδῖνθ 0Ππ6 ὙϊοΝ ρον ᾶθ5 {61}, 

Δοσοιηΐβ ἔοΥ 16 ΘηςΠ αδἰαδίϊσ οιΠορσῪ Ῥσοπουποθᾶ ὁ Βΐτα 

Ὁν Γιοσίϊιβ :-- 

““ (ντηϊηᾶἃ απἰϊπηθίϊδτη αἰγὶ ρΘοίου 5. οἷτιβ 

νοοϊίοταη ταν οἵ ΘΧΡΟΠ ΠΗ Ηΐ ῬΥΔΘΟΙΆΤ, Τρ σα 

αὖ νἱχ Βυτηδηᾶ νἱἀθαίιτ βέϊτρο ογθδίαβ.,᾽"---ἰ, 738. 

Αὐβίοι θ᾽ 5 Οάδ ἰο Ὑἰχίαθ τᾶν σϑιηϊηᾶ 8 οἵ {π6 ἰῃ- 

ϑίδποθϑ ἢ ΟΣ οὐ ᾿ἰτοταΐασο οὗ τθ 1ἴκ Βδσο μπᾶ 
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Ῥοϊίοι, ΠΟ56 ἐποιρηῖ5 ΟσσαβΒΙ ΟΠ] Του νϑηΐ ἴῃ 

Ῥοθίσυ. Τ1ϑῖν, ΟἸΘἢἵμ65. {ΓΒ Π65 ἃ [ἈΥΟΌΤΔ]6 {γ}6 

οὔ 16 δίοϊῖο. Ηἰβ ΗἩνιηη ἴο Ζθιι5 μᾶ8 Ῥθθὴ βίν]θᾶ {π6 

τηοϑί ἀθυούοηδϊ ἔγαρτηθηΐ οἵ Οστθοΐδῃ δητϊααϊῖν, 

1. δ. προδώσειν. ΟΡ. προδοῦναι τὰ ῥέεθρα. Ηᾶϊτ. οἵ 
{86 τῖνουβ {αλλ οὴ ΧΟΥΧΘΒ᾽ ΘΓ ΟΝ. 

Ι.. 8, καὶ τὸν ὃς ἀμφ᾽ ἀρετῆς. 80. ὃς ἀναφαίνει; 1. 8. δια- 
λέγεται ἀμφ᾽ ἀρετῆς. 1,. 9. διέπει. ““ Βορὶε τὰπαθδτῃ 
᾿παρουδίου, αἰιοὰ ΠΟ β'ηθ σαν] αίϊοθ ἀϊοίΐατη.᾽᾿--- Ααν- 

δέξφη, 

1,. 12. θεῶν δὲ προμκηθείην, κιτ.λ. ““Οατα 6 118 ᾿πητηου- 
{811}8118 ἀϊδβριιζαγαιβ, ἀϊσάγηιβ ἀρ πα Π1158 ᾿τητηου [110 115.᾽"-- 

ΟἿΟΣ Ν. Τὸν, ὯΣ, 35. 
Ι,.15. καί με Θεά, κιτιλ. Οοιωρασα Οὐαυ 85 ΡῬΤΌΡΤΕΒΒ οὗ 

Ῥοσϑυ :- 

“Τὸ ἴηι [86 τηϊρῃν Μοίμου ἀϊᾷ πηνοὶ] 

ΠΟΤ ἃυία] ἕδοο : ᾿᾿ ἄζο. 

1. 8. φόνω. ΤΙΐ5, δοσοτάϊηρ; ἰο ῬΙαίΑτΟ, 18 ποῖ ἴο θ6 
εἰτοϊτθ μοτα τ0 {η6 56186 οὗ τητσᾶθν, θα  ᾿ποϊαθ5. [Π6 
σΟΠΒατηρίϊοι οἵ διηΐτηαὶ ἕοοᾶ. ΤΏΘΥΘ 5. ἃ βίσοῃρ τ 56 1- 

ΒΙαπσΘ θθύνγθθῃ ἔπθβθ ορθῃΐηρ Ἰἴη 65 δᾶ ἐπ ΡῬ]αίοηϊο 

τ οὴ {π6 Ῥγθ- χἰβίθμοθα οὐ ἴμ6 50]. ὅθ Ῥμαβθᾶχιιβ, 
Ῥ- 245. 

1.. 8, Νείκεϊ μιαινομκένῳ : ἐπ Πδοογάϊα ἀφηιθη5 οἵ ὙἹΡΡΊΙ. 
:..18. παῦρον δὲ ζωῆς. 866 Οτοῖο᾽ 5 Ρ]αΐο, 1. Ρ. 49; 

Ηἰδὲ, ατ., οἱ. ᾿χυῖϊ ; δηἃ σοιηρᾶτθ ἴμ6 τηθ Δ ΟΠ. 1165 
᾿οΥ Τμπογϑεϊαβ, ἰϊ. 576 :--- 

““ γηϊδοθίαν {Π ΠΘΤΘ ὙΔΡΌΤ 

αἄθτη Ῥιοτὶ {0]]πὶ νἰβθ εἶβ Πασϊ πἰὶβ ΟΥ̓ᾺΒ; 

ΠΘΟ ΠΟΧ {118 ἀϊθτλ θαι ποοΐθτη δι ΤΌΤ 8, Βθοιιῖαβὶ 

δ ΠΟ Δυαϊουϊξ τϊχίοβ γαρὶτθιι5 ΔΘ β 

ῬΙογαΐιιβ τηουτὶβ οοτηϊίθβ δὲ Τὰ σὶβ αὐτὶ." 

1.1. πάντοσ᾽ ἐλαυνόμενοι, κιτ'΄ Δ. 

““ἩϊΠΟΥ ἀπ ἐπὶ μον βρὶη8 

ἴμ8 σϊῃ ἄθου 6 τηϊσγοσὶηρ 5οα]: 

ΡΑΘῈ 

272. 

“18. 

270. 

ΝΟ. 

ΟΟΧΉΧ, 

ΠΟΙ» 

ΟΟΙῚ, 



ῬΑΟΕ Νο. 

9276. ΘΟ 

--- ΟΟ,ΠΙ, 

277). - 

412 ΔΟΤΕΒ. 

ἃ πομβδηᾷ ρ] τη ρ565 συΐηϑ, 
Δ ΠΘΥΘΥ 5665 ἃ ΨΒΟ]6: 

ἸΟΟΚ5 ΟΠ06, ἃπᾷ ἀτγίγεβ δἰβθιν βου, δηἄ ἰϑᾶνϑβ ἰϊβ 18ἴ 

ΘΙΏΡΙΟΥ. 

ἤ͵αίζίμοιυ Αγποϊά, Εμιρεοαοοῖες οα Ἐξΐπα. 

1,..1. τὸ οὖλον, “6 πηΐγουβθ. 
1. 2. οὔτ᾽ ἐπιδερκτά. Οοιηρᾶτα δὲ, Ῥδ0]15 ψοτᾶβ, “ Εγ8 

αι ἢοῦ 566 ἢ ΠΟΥ͂ Θ81' Ὠραγᾷ,᾽ ἄζο. 

1.. 3. σὺ οὖν. ϑοτηα ἀεὶ 158 βετα δὐάγθββίηρ ἔπ ροοῖΐ 
ὯΒ ἃ ἀἰἸβοῖρ!θ. 1,. 4. πεύσεαι, ἱ. 6. ἴμ6 διηοπηΐ οὗ {γα 
αἰαῖ 8}}16 Ὁ. τη 15 1ἰπαϊτθα Ὀγ [π6 σδρδοῖζν οὗ μ6 μυτηδῃ 

1ης6]]6 οἵ. 

Π. 10. μήδε σέ. ορτα [86 Μυβα 18 βρθακίῃηρ. Τῇ 
ΒΘη886. 15, ““1,6ἴ ποῦ {Π6 ἕαοέ οἵ ραϊηϊηρ ΒΟΠΟΌΣ ἔγοτα 

το ὗα}5, ΤῊ Ρ6] γοιῖι ἴο τιδ6 ἱπίθιηρογαΐῖθ Ἰδηραδρθ.᾽ 

Π..11. ἐφ᾽ ᾧ τε. “δὰ ἴορο, 80. σοπαϊέϊοηα τ, Ὠὶο 
Ἰάθυῃ γνα]ϑΐ αυοᾶ ὥστε.᾽᾽᾿--Α΄. 

Ι,. 12. θοάσσεις: ““ Βαδίδῃ 10,᾿᾽ ταῖμου Τμ8π “510 οἱ,᾽ 
δοοοχάϊηρ ἴο Καγβίθῃ ; ἐπὶ ἴθ νν}}} παν 186 Ῥσϑριιδηΐ 

Β56η86 ἰξ Πᾶ5 ἴῃ Ηομμ,, 1]. 1ϊ. 89, πέτονται ἐπ᾽ ἄνθεσιν (ΗὙ 
ΟΠ ἴο [86 ἤονγουβ πα βϑί{16 {π676}. 

Τ,. 14. λιπόξυλον, ἃ ψοτᾷ πιο ὑνῖοθ Ὁ Ετηρθάοοϊοβ, 
δὰ ΡΥ ΠῸ ΟἾΠΘΙΓ Δυΐμοῦ, ἴῃ [Π86 Β6η886 οὗ “660]16.᾽ 

“«Ῥχορυΐθ οοηνθηΐτα νἱᾶθίιν ἴῃ ἈΥΡΟΥΘμὰ οἱ ζὲσ) 7). 

(ἰ. 6. νἱὶβ δ) γτΌ θὰ) ἀθοδΐ, νοὶ] ἴῃ τη ὦ 5{27}6 ἀε- 

οογγίπηι."---Κ. 

1.16. δεύεται. ΟΡ. ἵκιον. 11. 2 :-- 

“« ΤιΑτραΒ ἰΐοτα Πα αϊαὶ ΤῸ Π5 Ταταΐ 5 ΔΘ ΒΘ Υ 1118 80] 

ἑηγὶσαΐ ἀἀδιᾶιὸ σα ]απι σα ἄογα τϑοθητὶ ;᾿ 

αηᾷ ἀκτῖσι βεβρεγμένος, Ῥίπα., ΟἹ. νἱ. Ρ. 143,1, 14, 
1,.18. ἐθελυμνά. ““Ιἀοπάστα, πιστὰ ἀθυναὔατη βὲὉ ἴοτ- 

ἴᾶ5856 ἃ} ἑλύω οὐπνοῖνο, αἱ ἐθελυμνὸς ἰάθτα. ποίος αιοᾶ 

ἀολλὴς» οοποτίαβ.᾽"---ΟΑ-, 
1.. δ. διάπτυξις, ““Νοη ἀϊδογθίϊοπθτη βίρηλβοαΐ, 5θᾶ 

ταὰσΐπαβ αἰβογοίϊοηΐβ δὲ σοῃοχοίϊοη 8 υἱοθβ. λ΄. 1 μᾶνθ 

μοσγὸ δἀδορίοα ϑιοἰπη᾿Β γϑαᾶϊηρ. 
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Ϊ,. 16. ὦ φίλοι. ἘΡίταθηῖᾶθ8 οοτηροβθᾶ βί γα ]ατ' “ς ἩγταπΒ 
ΟΥ̓ ραν βοαίίοη.᾽ [Ι͂π {πΠ6 ῬΒΥΒΙΟ]Ορῖσα] Ῥοθτὰ ἃ 51}}516 

Ῥούβοῃ, Ῥαυβδηΐδβ, ἰπ {Π15 Ἰα οι 96, ἔπ 016 ϑίαΐθ 18 
δἀάνοββοά. 

1. 2. ἐγὼ δ᾽ ὕμμιν θεὸς, κιτ.λ. Ἐταρβᾶοο168 15 βαϊᾷ τὸ 
ὮδΥ6 βαρροβίαα τὸ Π6 ϑ'ο] τ 65 ΤΠ 6 τη 818 Οὗ ΟσὈΤΙ ΠΡ; 

ἃ ῬΟΒΌΠΘμοΟΘ Ὁ. ΟΥΚΒ οὗ ἀταϊπμαρθ. ΞΞ΄ΒΟΥΕΥ αἰΐοσ (815, 

ΟΠ. ὶβ βι ἄθην σοταϊηρ ΠΡΟ Βοτηδ Οὗ ῃθτη αἵ ἃ θαπαποῖ 

ΤΙΘΔΤ ἴΠ6 τῖγϑυ; ἴΠ6 ν ΤΌΒ6 ἃῃᾷ ραϊᾷ Ηἴτα αἰνὶπα ΒΟΠΟΙΓΒ. 

1. 18. παύσεις δ᾽ ἀκαμιάτων, ορ. Μαϊέμενν ΑΥπο]ᾷ :--- 

“δ οου]ᾷ 5Βἴαν βυνι ἀϊδεαβθβ ἴῃ οἱ ἄδνυβ, 

ομαΐῃ τηϑᾶάτηθη Ὁ. ἴΠ6 τηϊιϑὶο οἵ ἰβ [γ16, 

οἴθδῃβα ἴο ϑυγθϑῖ δἷγ8 726 Ὀγθδίἢ οὗ ΡοΟΪβοηοτιβ ΒΕ ΘΔΥΏ8, 

διᾷ ἴῃ {86 ταοπηΐαϊῃ ΟὨΪΠ ΚΒ πίθου 1Π6 τυ] 5. 

1. 19. ἄξεις δ᾽, κιτιλ. ὙΠοτΘ 18. ἃ υϑίθυθ ποθ Ῥθυμαρ8 
ἴο Ῥαῃίῃθα, βοτὰ ὮΘ 15 ϑαϊὰ τὸ πᾶν σϑϑίοσθα ἴὸ 1ἰἴ 

ΑΥ̓ΤΟῚ 1] Πρ’ 

““«Εἰτίν Ἰοπρ ἄδγβ ἴῃ ἃ οοἱᾷ ἴγᾶποθ οὗ ἀθαίῃ. 

ΤῊΘ βΘμ ΘΠ 6585 οὗ τδὴν οἵ {η6 ΕἸΡΊ ΡΥ ΠῚΒ ΘΟΤΩΙΏΟῊΪΥ 

αἰ τϊθυιίϊοα το ῬΙαΐο 'ὰ5. Ὀθθῃ ααδϑίϊοπθᾶ, ΤΏΟΒ6 ΠΘΓΘ 

δσίνθῃ, 81Ι6 δϑβϑιριιϑα ἴο Ηἷτη ({π6 ἢσβί [τε ΠΟΥ ΟΥ πνἱτ ἢ 

ΒΟΙΩ6 μοβιταξίο) Ὁν ΒΕΥΡΚ, ἴῃ 5 Ιαἰοϑὺ δαϊζίοι οἵ Ροθίδθ 

1υτῖοὶ (1866). 

1,.1. δάκρυα, ἴῃ. ᾿ηβοτὶρίϊοι, δοσογάϊπρ ἴο Ὀίοσθ 68 

Τιδουτῖτιβ, οα Πίομ’ 5 ἴοτα αὐ ϑ'υσδσιβθ. Ρ]αΐο᾽ β γι οᾶ- 
ΒῃῖΡ ἴου Ὀίοπ Ῥθβθδῃ οὐ {π6 οσοαβίοῃ οὗ ἷ8 ἢχϑί νυἱβὶϊ τὸ 

ἴι6 οἴᾶον Ὠϊοηνβῖυβ, Β.0. 387. ΟἹ {πῖβ, ἀηὰ οἱ δὶβ ἔνψο 

Ἰαΐθυ υἱβὶῖβ ἰο 6 νοι ηροῦ Πιομνβῖιβ, νὰ τπμοὶσ ἃ 18885- 

ΓοΟῸ5 ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΘΒ, 586 σα τοίθ᾽ 5 Οσθθοθ, οἷ. 83, 84, 

“ Ὠοβὲ βοδῇ ἴμ6 βίασβ ἴ Ὁ ψοιἹᾶ 1 616 ἔποβο βκὶθβ, 

ἴο 5826 ρος ἴπ 86 υυνὶτἢ {Ππδὶν τηνυϊδ ον 68 "ἢ 

Ο. ϑηοιίῃ. 

“Του νγοτ ἐπ8 τηουηΐηρ' σίδυ διηομρ ἐ8Π6 ᾿ἰγὶπρ, 

Θ΄ 1Ὡν ἔαὶν Ἰρς μαᾶ δοᾶ : 

ὭΟΥ Βανίηρ ἀἰδᾶ, ἵμποιι ἃτὲ ἃ5 Ηθβροστιιβ, ρίστίηςΣ 

θυ ΒρΡΙΘηἄοιν το ἐμ6 ἀρδᾷ.""--αλεοίζου. 

Ραοξ 

271. 

278. 

279. 

ΟΟΕΨῚ. 

ΟΟΏΤΙΙ-: 

σσύντπ. 



Ραοθε 

280. 

δὶ. 

ΝΟ. 

ΟΟΙΧΙ: 

ΟΟὨΧΙν, 

414 ΝΟΤΕΘΒ. 

“ΤῊ Μιιβ68 βθοκίηρ [Ὁ ἃ ΒΒ τυ η8 Ξ 
ὍΣ ΠΟΒ6 ΡἹΟΥΤΙΘΒ5. ΠΟΘ’ ΕΥ̓͂ ΒΒοι]α ο6856, 

ἔοινπα, ἃ5 ἴδ νυ βίσαν᾽ ἃ, [π6 801} ἀϊνίῃθ 

οὗ ΑὐἸβίορμδηβ85." ---πμογὶυαῖο. 

ΡΙαίο βοΐ 77,)6 Οἰοιι5 ἴο Ὠϊοη γβϑῖτ5 8ἃ5 ἃ βρϑοϊτηθῃ οὗ 

Αἰμβοηΐδῃ Ἰἰτοσαΐατθ, ἀπᾶ ἰπ γοάποοᾶ Αὐἱβίορ 8 η65 ἃ5 0η6 

οὗ [6 συθβῖβ, 0 δδοῖβ ἀθιῖνου" ἃ ῬΑΠΘΡΎΤΙΟ Οὐ ΕΤΌΒ, ἴῃ 

μῖξ δι νσηροβίιτη. 

«0 Υἱιἱταθ, σσο ὈΚ 5ο] θυ βύνἴθ 

δηᾶ ποϊᾶϊηρ οαὖΐ [η6 πΟΡ]Θβύ ΡυΖ6 

ταῦ Ἔν σι θα ϑαυίμ]ν 118 

ΟΥ ἄγον 1Ὁ ΟἹ ἴ0 566Κ {Π6 5Κ168, 

ἴον 886 ψμδαΐ βοὴ οὗ ὔτϑϑθοθ ψουἹᾶ ποῖ 

ἄθοιῃ ἰΐ 8ῃ) Θῃ γ᾽} ]6 1οΐ 

[το Ἰῖνϑ {πῸ Ἰϊΐθ, το ἅϊθ 16 ἀθαῖῃ 

[δῖ ἴθ. 8 Ὸ ὑΘΑΥῪ ΠΒΟῸΓΤ, ΒΏΤΙΠ 5 σου Ὧ0 ΠΟῪ Ὀσθας ΐ 

ΚΟὮ ἔγαϊς μαδῖ τποὰ οὗ θαυ Ων Ὀ]ΟΟμ, 

8 ἴτ᾽ 016 το [8 σο]ἄθη μθἂρ, 

ΤΩΟΥ τηονίηρ {8 {Π6 Ἰονα οὗ Ποιηθ, 

ΤΟΙ δούς [μὴ 5Ρ6}1 οἵ βοῖι-ογϑᾶ 5166}. 

Ἐοτ [66 ΑἸοϊᾶθ5, βοὴ) οἵ δου; 

ἀπᾷ [6 ἐνὶ Ῥον85 οἵ [.6ἅδ, ΒΕ 7ΌΥΘ, 

να ραύοης 01] δη βίηθνυ ταϊρΐ, 

τὴν β]ουϊοαβ ΡΟ ΘΥ (0 σ᾽ 50 δῃᾶ το ΤΥ Ἰοίεν μοῖρ. 

ΔΛΟὨ]1165, Δ7]αχ, ἴον τ Ἰον 6 

ἀοβοθηἀοᾷ ἴο ἴΠ6 ΤΘΔΊτη5 οὗ πἰρμΐ, 

Αἰδυπθαβ᾽ 50 [Ὧν υἱδίοη ἄτονθ 

{0 φαΐ Βογδανϑᾶ ἴπ6 »]δα βαμ] Ὠΐ, 

ΤΒογοίοτο ἴο Μοϑιμουν 5 ἀδπιρ οΥ8 ἀθδυ, 

8 ἀθαίῃ]θϑβ Πδτη6, μῖβ ῬΌΧΘ ΟΔΥΘΟΥ, 

Ἰῖνθβ ΒῃσΊ ποθ ἴῃ δοηρν ἃπᾷ πη Κα τυ ττἰν ἄνγα, 

186 ἃν οἵ Χοϑιΐδη ὅονθ, δῃᾷ [108] ΕὙ᾽ 6 ΔΒ} 15 
[μ}Ν.᾽" ---ὦ. ΕΚ Ὑ., 1852. 

[,..13. ᾿Αταρνέος ἔγτροφος. Ηδγπιίδδβ, ἴπ6 γτᾶμί οὗ Αἴδτ- 

γ0ὺ5 πᾶ Α5505. Ασα ϊϑίοῦθ οσθοϊθᾷ ἃ βίαϊαθ ἴο Ὠ18 τη θυλ ον 
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αὖ ΠΘΙΡὮΣ, υυἱτἢ Δ ΠΟΥ ρ θη. κἰαίίηρ ον μΒ6 δᾶ ὈδΘῺ 

ΤΥΘΔΟΒΘΤΟΙΒΙν ται ἀθυθὰ Ὀν τὴ6 Ῥουβίδ 8. 

1,. 4. ἐκ σοῦ, κιτ.λ-. Τὸ {15 Ῥαββαρθ, πᾷ ἴο ἔμβ Ηντο 
οἵ ΟἸδαπέμο5 σΘ ΠΟΙ ΆΠΠν (85 τ᾽ 61} ἃ5 Το Ατδΐι5), πὸ οι δὲ 

δὲ. Ραμ] 110 65 ἴῃ Πἷβ Βρθθοῖ αὖ Αἴμθῃβ, Αοΐβ χυὶϊ. 24. 

1000 }}1 θ6 τϑυθιηθοσθαὰ {παΐ, θοίοσο ἀθιϊνοσῖηρ ἢ, Β6 μδᾷ 

θθθα Θῃσοιπηΐουϊηρ οογίαϊη οἵ {πὸ Ἐρίσανθαι ἃπα ϑ΄ἴοϊο 

ῬῈΙ]ΟΒΟΡΉΘΙΒ. 

1. 18. ἄγου δὲ, κατ.λ. ὙΒὰ5 ἰγαμβιαϊθα ᾿ν βϑηθοδ :--- 

“ Ὅπο ὁ ῬΆΤΘἢ5 οοἸβίᾳ θ ἀοταϊῃη δου ΡΟ]], 

αποσαηαῖιθ Ρ]δοιιῖξ : ΠᾺ]11ὰ ΡΥ αὶ τηογὰ δϑ: 

δάδοτῃ ἱἰτὴρὶρ θυ. Εδο Π0116, σου τα. Υ ΚΙ ΘῺ8Β 

ταδ]πβαιθ Ρδίϊαν, αποᾶ ρματὶ Του ΟΠ. 

Ῥασαπῦ γοϊθηΐοτα ἕαΐα, πο] έθιη {σα μα ηΐ.᾽ἢ 

ΒΟΟΚ ΥἹἱ. 

ΤῊ ἔγαρτηθηΐβ οἵ Μοπδπᾶθι βᾶγθ ἰγθαᾶν Ὀσουρῦ τ5 

ἴο {πΠ6 ρΡοβύ- ΑἸοχ δῃηδσγίδη ἃρϑ οἵ ασὐθοκ ᾿ἰτουαΐισθ. Οοιηθᾶν 

ὙγὰὰΒ 186 ΟἿΪῪ ΤΟΥΤῚ τι} ΟΥ̓ ν᾿ ον {Π6 ἀνταμια βατνιγθαᾶ αἵ 

Ατμθη5. Τμθοάθοΐοθβ (Β.0. 353) Ὀτοῦρῦ οαΐ {μ6 Ἰαϑῇ πονν 

ἱγαρεᾶν. ΤῈ {πϑαΐτο ννὰ5 ον τσ πΠ6α ἰπΐο ἃ τϑοϊίδίϊοι 

ΤΌΟΙΩ ἴοσ Ἡοιηθτῖο τ αρβοάϊβίβ, ἀπ ᾶθν Ὠοϑιηθίγῖυ5 ΒΒδ- 

Ἰοτθαβ, γγῶο, ἃ5 μοραᾶ οἵ ἴμ 6 Μαοθάοιηίδῃ ρατῖν, βουθυ πᾶ 

ΑἸΘῺΒ ἔτογὰ 8317 ἴο 807. ὙΥ1Ὸ Νἷ5 πυϊρταϊίοι το Ερυρέ ἃ 

ὭΘῸ ΘΙ σΟΙΙΏΘΠΟΘ5 ἴῃ ΟὙοκ Ἰ᾿ἰϊουαΐασθ, ἃ [6 ΠοΙὴΘ 

ῬτΘΡαγθᾶ ἴον Ὁ ὃν ΑἸοχαηᾶοσ, Ηἰβ ἰπἤπθμοθ οὴ ῬΊΟΙΘσαν 

ϑοίου, ἃ ὑγΏ056 οοιτξ 6 Τ00Κ τοῖαρθ, νὰ5 ταοβὲ τηρουέϑηϊ 

ἃ5 Ιοδᾶϊηρ ἴο {6 Γοιηἀαςίοη οὗ τὰ 6 1ἰθυὰτν οἵ ΑἸοχ- 

δηάτία, ῬΒΙΠ Δ ΘΙΡ μι 5, νυ ἢ ΟΠ ἢ 115. ἃ5. ΗΪδ ΤΑ σ Δ, 

δτθδῖν ἱπηρτογοᾶ ἰδ; δηᾶ 5111 {πτίον αἰ το 5. ΤΟΥ 

ταδᾶθ ὃν Ἐπουρβθῖθβ, ῈῸ αἰβῃμο σον ραϊηθα ῬοΟββοββϑίοι 

οὗ τὰ8 δυτρητὶς Μ5 5. οἵ τὴ 6 τὰν ρσυδαῖ Ατεῖο {τα ρα] Δ 8. 

Βαΐ οἵ 8ἃ}} 16 ναυΐοιιβ ὈσᾺ ΠΟἾ 65 οὗ βίμαν ρΡανβαθὰ πηᾶογ 

186 Ῥιο]θτηΐθβ, οοὰτνὲ ραϊτομαρα ργονθᾶ Ἰδαβδὲ Τὰν οι 18 

Ραοε 

282. 

283. 

Νο, 

σουχΥ. 

ΟΟΥΧΥῚ,. 
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Νο- 
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ῬΟΙΒΔΡ5 ἴ0 ροοίγυ. [1{ δοαυϊτοᾶ δ} ᾿τηϊζαϊζίι να ἀπ δῇροίθα 

ἴοη8 'ἴπ {πΠ6 Βδηῃά8 οὗ τῇϑθῃ 11Κ6 ΟΔΙ]ΠἸτη οῆτι5. πὰ ΔΡοι- 

Ἰοηΐι5 ἬΠοᾶϊα5. [Ι͂π βριΐθ Βουθυοῦ οὗ {86 σοχηρ!αἰηΐ 
ΒΟ μαᾶ Ῥθθη ταδᾶθ Ὀν ΟΠΟΟΥ 5 ἢ οὗ (86 δα απϑίϊοι 

ΟΥὗὨ 411 φῬοβθίϊζοδὶ ϑβιθ]θοίβ, (μΠ6 ἂρ φτοάμποθᾶ οὔθ βρϑοΐθβ 

οὗ σοτηροβίτοη, {πὸ Ῥαβίουδὶ, ΒΟ. ἈΡΡΘΑΥΒ ἴμ6 δηᾶ 

[6 ΟἿἹΥΡ ἴῃ [118 Ῥουίθοϊοη. ““Ὅπ6 πϑίαγ8] 5ίγαϊη,᾽" 

Βᾶγ5 Μγτ. Κίηρβίου, “15 μθαγᾷ διηϊα 811 {π|5 νι ποῖαι 

Προ, [μαΐ οὗ Τποϑοογῖίαβ. 10 15 πού δορί ΑἸοχ- 

Θηαγαη. [105 βδυγσρίοδί Ὡοΐθβ ΟῚ Ἰθατηΐ διηϊᾶ (86 

ομδβίητιι ρυΌΥο5 ἃ ἃ ΟΥ̓ΟΠατβ, {π6 ψοϊοδιΐο ΡΊ6 5 δηᾶ 

ΒΌΆΠΗΥ Ῥαβύαγοβ οἵ 51Ογ; Ὀαΐ ἴμ6 ἴθι σοῦσβο θθύνγθοι 

[86 οουτίβ οἵ Ηΐϊοτο ἂμ ἴπμ6 Ῥίοϊθυηϊθθ 566 1ΠῚ5 ἴο αν 

Ῥθθπ οοηῃίϊηυ]. ΟἿΘ6 οδὴ Ὑ0611 οοποοθῖνο {π6 ἀο]ριξ 

νοῦ ἷὶβ [αὙ}118 ται ἤᾶνθ σίυθῃ ἴ0ὺ ἴῃοβαε ἄιιβίν 

ΑἸΟΧδη ἄγ η8, ῬΡΘη ἊΡ ΤῸΓ ΘΥΘΥ θούννθθῃ 868 ἃπᾷ δβαῃᾶ- 

1115, ἀστιηκὶπρ 1Π6 ἴδῃ κ-νγαΐου, δηἃ ὭΘΥΘΥ Ποδυϊὴρ [Π6 

Βοιπᾶ οὗ ἃ Ταμηΐηρ βίγθδσα, τυ ἰγ]ηρ, ἕοο, ΤῸΤ ΘΥ̓ΘΤ, ἴπ 

811 [86 θυβ]6 πᾶ ἰηίσιριθ οὗ ἃ συθαΐ σοχητηθτοῖαῖ ἀπά 

Πΐοτατν οἰΐν.".--ΑἸεχαπατία «πὰ ΠΟΥ ϑοϊιοοῖδ. 8.66. 8180 

Μά]ποσ, οἷ. χῖν; ΚὸὈ]θ᾽ 5 Ῥυδο] οί 05, γο], 1ϊ. χχχὶ. 

14.118, (εἴδη, εἰδύλλια,) ἴ. 6. 1{{Π6 νἱοΐασθ- Ροθῖηβ οὗἉ 
ΘΟΥΩΙΩΟῺ 116. 

Ι,.. 7. ἅδιον, κ΄ το}. 

“Νδ) ΠΘαῸ6 Π16 ζαμΐτπλ γΘὨΘ 015 51 ὈΪ1π|5 διιβίσι," δἕο. 

γὴγς., Ἐοῖ. ν. 82. 

1.. 3. ὡς ἴογ ὅπου. ἴ,. 6. κεκμακὼς ἀμπαύεται. Ο, 
1 Κίηρβ χυῖιᾶ. 27, οὐ Β88], “" Οὐ ροσαάγθῃΐυσα 6 8] θρϑί, 

Δα χητιβύ θ6 ανγακρᾶ,᾽ 

1. 20. πῷ ποκ᾽ ἀρ’ ἦσθ. Ορ. ἘΠῚ. χ. 9, ““Θυδθ 

"ΤᾺ μάκαρ, ὅστις ἔην κεῖνον χρόνον ἴδρις ἀοιδῶν 
Μουσάων θεράπων, ὅτ᾽ ἀκείρωτος ἣν ἔτι λείμνωγ" 
γῦν δ᾽, ὅτε πάντα δέδασται, ἔχουσι δὲ πείρωτα τέχναι, 

ὑστέρω αὖτε δρόμου καταλειπόμεθ᾽ οὐδέ πῃ ἐστὶν 
πάντῃ παπταίνοντα νεοζυγὲς ἅρμκα πελάσσαι. 

"»Ἅ,..ὰ τας 

"ἦν δι: .,ν» 1. 
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ΠΘΙΏΟΤἃ,᾿ δηἃ ΜΙΠ0Πη᾽5 Τυγοϊάδβ, ““ ΒΟΥ σου γ6, 

ΠΥΥΩΡὮΒ 7 

1. 25. τῆνον: Ρ. 286, 1. 9. ἦνθον, 1. 24. νῦν δ᾽ ἴα. Οοιι- 
Ῥᾶτθ ψἱτἢ {Ππ656 Ῥαββᾶρθβθ τ βρθοίνυον Εο]. χ. 18, 54.; 

γν. 27. 5α.; Ὑἱἱ. δ2-ὅ8. 

Ηδτα ἃραΐῃ ἐπ ΤΗϊτᾷ δπὰ Εἰσί Ἐοϊοριθ85 οἵ Ὑἱτρὶ] 

Ῥτθβθηΐ οουϊοιιβ ἱἰγηϊζας! 05. 

7, 7. δυσέρωτα. ῬΟΙΥΡΒΘΛΙ5 ἰδ τοργθβοηΐθὰ ἃ5 δἵ- 

Τούρ ᾿παϊ  σθηοθ, ἴῃ ΠΟΡ65 οἵ ἴπτ|5 αἰ οίίπρ Οα]αΐθα. 

1. 11]. γιν, ἷ. 6. {πὸ ἄορ, ψῃϊοθ Οα]αΐθα 5665 ἔτσουῃ 

ποθι {Π6 τᾶγϑ, ἃ5 ῬΆ]ΘΥ Θχρ] 8 {Π6 ραββᾶρθ,  ΒΙΟΒ 

οοπΐδηβ, ἰῃ ἃ που σομρ8858, ἃ ροσθοϊς ρἰοΐασο. 

Ι,.18. τὸν ἀπὸ γραμι μᾶς, κ'τ΄λ. 586 τιογεβ 6 βίοπμβ 

ἔγοτη {π6 σθῃηίΐίσο [ἰπ6 (δ) {π6 βδογϑᾶ 016), ““ οτηῃηΐα 

ἰρηΐαϊς αἰιαϑδὶ δὰ ἱποϊΐαβ τοᾶδοίΐα." Τμ6 δἰ]τιβίοη 18. ἴο ἃ 

δϑτηθ οὗ ἀταιρηῖϑ ρΙανθα νὴ ἢν 11π|65, ἐμ τωϊάα]6 ομ8 

οἵ ΒΘ τηϊρῃΐ ποῦ Ὅ6 οτοββθά, ΟΠδριδη, ΨΜΏΟῸ Οοτ- 

Ῥᾶτ65 Ββὴ 2ο0ῃβοη,--- 

““ ἘΌΠΙΟΥ ἃ βδᾶου ἰΐ 5:11 Ηϊθ5 γοιι, 

ϑϑϑιῃ ἰὸ Ηἶν 10, 1Ἢ 11 Ῥαγβαρ," ἄς, 

ἐὐδ δ] αἴθβ [μη 6 ρΡαβϑᾶρθ ἤτοσὰ πάλιν ἅδε {1118 :--- 

“« Απᾷ 10! 586 Ῥ6]5 1πΠ6 νγαΐοῃ- ορ---τν ἢ ἃ Βουπᾶ 

6 Ῥαυκιίηρ βίασίβ, Δ ἃ ΔΏΡΤΥ ΙΟ0ΚΒ5 ἃγοὺηᾷ,.-- 

ΤΠ6 ἢ θᾶ 5 ἴμ6 5θὰ; {π6 χζᾶγ68 βοίζ σατιστη στ πρ' ΒΉονν 

ΔῊ ΔΏΡΥΥ ἀορ αδῦ τὰ πΐηρ ἴο ἃ πα ἔτο. 

Τακθ ποϑᾶ μ 1θὰρ ποῖ οἱ Π6Υ', οοτηϊῃρ ΓΘ 5} 

ἔγοτῃ {Π6 βθᾶτυσαυθ, δθᾷ θὰ ΠΟΙ ἀδϊην 65}. 

Βαυΐ 1Κὸ τμ6 (Ὠϊβ116- ον, νν ΠΟΘ ΒΌΤΩΤΩΘΙ ΡἼον5, 

[86 ΒΡοΥΓγ 6 ἩΤΡ, βοῦ-τηου ρ' ΟΟΤῚ685 ἃ πα σΟ65; 

ῬΌΣΒΙΙΘ5 νγῃ0 {ΠῚ 65 ΠΟΙ, ΠΟΙ ῬΌΤΒΙΙΘΙ 165, 

δ ἃ τοΥ 65 [6 Δ ἅ- τη  Κ5 οἵ Ἰου 6᾽5 Βοιιπἀδτίθβ. 

ὙΥΒαΐῦ 15 ποὲ Ἰονϑῖν, Ιου θῖν οἵξ ἀοί βθϑιὰ 

ἴο {π6 θα] ἀοτθὰ Ἰονϑυ, ΡΟ ΡΆΘιηθ ᾿ἢ 

ΤῊΘ βοθὴθ οὗ {π6 ὙΠΠ, ἐμ6 τόδ Ὁμδττηΐῃρ ῬΟΓΒΔΡ5Β 

οὗ 811 (6 1ἅν]115, 15 Ἰαϊὰ ἰοὺ πθὰν Ὑ εῖα ἴῃ Μᾶρμᾶ 

Οταθοῖα, οὐ ἴῃ 05, μοσα 'ΓΠΘοοσϊ 8 νὰ ἃ ΡῈΡΙ] οὗ 

Ῥμϊ]οΐαβ. 
ΕΕ 

ΡΑΘΕ 

2388. 

289. 

Νο-. 

ΟΟΈΧΥΙΙ, 

ΟΟΩΧΥΤΙΙ. 

ΟΟἸΧΙΧ. 

ΟΟΟΧΧ, 
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Νο. 

ΟΟΥΧΧ. 

ΟΟΙΧΧΙ. 

ΘΟΟΙΧΧΙΠΙΙ. 

ΟΟΙΧΧΙν., 

ΟΟΙΧΧΥ͂. 
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1.. 2. ἁνίκα δὴ καὶ σαῦρος. 

“Νοῖὺν {86 ποοῃ-ἄδν αὐἰοί ΠΟ] 58 {π6 Β1]] : 

ΤῊΘ ΡΤΆΒΒΠΟΡΡΟΥ 15 ΒΘ ηΐ ἴῃ {Π6 »ΥΔΒΒ: 

ΤῺ ᾿ἰσαγτὰ, τι} Ὠ15 σϑμδᾶον Οοἡ {6 βίοῃθ, 

Τοϑίβ ΠπΚ6 ἃ βΒῃδᾶον,, δῃᾷ {16 οἱσα]ὰ 5166 }5.᾽ 

Τεηη 507, Οεηοῆε. 

1,.17. καὶ γὰρ ἔγω :--- 

“ς ἘΠ᾿ γὴβ ἔδοθσε ροθίαση ῬΊοσθ5 

(Ε]. 1Χ,) τα οὗ σι ῖο ἢ 15 θουτου θᾶ ἔγομι (μ15 [ἅ}]]. 

Τ,. 20. Σικελίδαν, ᾿ΑΒο]ορ᾽ 685. 
Τ,. 8. τὸ λαγώβολον. 8.88 1Π6 επᾶ οἵ ἘΦ]. γ. 
ΤῊΙ5Β ἀσβοσίρίίοη οὗ ἃ ρίοῃηϊσ μὰ5 θθθὰ ἀβδϑουνθαϊν 

φγαϊθθᾶ. ὙΠμθοουίιι8Β ΠΟΥΘΥΘΙ 156 ΟΡΘ᾿ ἴο {86 ΟἸΆΥΡΘ, 

γννοἢ ΚΟΌΪΘ Ὀγὶηρβ ἀραϊηδῦ Ὠΐτη, ἰῃ Ὠϊθ ῬΥΔΟΙ οὐ 5, οὗ 

ὙΥ] Πρ ἴ00 το} ἃ5 ἃ 56 η58π8}151. ΑΥοΥ ἀνγαυϊηρ Πΐτη 

ὨΙΡῺ Ῥγαῖβθ ΤῸΣ μανὶηρ βίσιιοῖ οαὖῦ ἃ 16 ἴον ὨϊτηΒο] ἃ5 

ἴη8 Δυῖῃοῦ οἵ Ῥαβίοσταὶ Ῥοθίγυ, ἢ υϑυμαῦκβ, “Κ Ἐβέ ΘΟΙΟΥ 
αὐϊάατη ῬΕΙ͂ οτηηΐὰ ἰοττηὸ οἷτιβ βου ρίουἰθ οροσὰ αἰ ῆιιδαβ, 

ΟῚ ἸΌΒΑ ΠτΙ5. 1116 αὐϊάθ), ὩΘαῸ6 510 ΟΔΤΘΩΒ ἸΘΡΟΙΘ; 

ἀαθΙ [Δ ΠΊ6) Οατη ἰηΐΘΡΥῸ δὲ Β'ΠΟΘΤΟ παίαγδθ βύμπαϊο τη ϊ- 

τηϊτηὸ ΠΟ ΘΏΪΤῈ ΑἸΧΟΥΪῺ).᾽ἢ 

ΤῊΙΒ δηᾶ {πὸ ΧΧΙΥΤ 1ἅν]1 (ΝΟ. ΟΟΙΧΧΥΙ.) ἃν 6 ἴῃ {86 

Ἐρῖο βίν]ο. 

1.21, κατήριπε. Ορ. Ρτορ. 1. χυὶὶ, 48 :--- 

““Τατη βοηῃϊζατη γταρίο οΟΥΡοτὸ ἴθοϊς Η ν]65.᾿ 

ΤΏ6 ψΠΟ6 ΕἸοσν Βῃοι]ἃ θ6 σοτηραγϑᾶ υνλτἢ (815 1αγ]], 

ΤῊ νγοΙἴοθτι5. 185. αν ἰβίηρ ὨΪ5 ἘΟΥΊΩΘΤ' ἔλθ πα Αοβοβηθ5 ἴ0 

1 Κ6 ΒΘΥΎ 106 τη ον Ῥίο]θταν. 

Ι,.. 21. ὥς, . 6. ἕως. ῬαΙδν οἰΐθβ Ηον., ΕἸρ. Χὶὶ :-τ 

“Ὀύυσπαυδ νἱτθηΐ θὰ. 

ΤΠηὸ ἰοχί οὗ [18 ᾿πἰη1ς080]6 16ν}1 18. μηΐογίι παΐοὶν ἴπ 

ΒΘΥΘΙΓΆΪ Ρ]Δ065 σοΟΥΥρί. ΕΣ {π6 αἰΠΠ ΟΠ 165 δ σοπίαϊ 5 

[τη στοίοσ [η6 στοαᾶοι (0 Μτ. Ῥδ] ν᾽ 5 ποῖοβ τοιοῦ, 

Μυ, Μαεαίιονν Αὐπο]ὰ {τη β]αιθα Ὡθανν [Ὧ6 ΨΒΟ]6 οὗὨ ἴζ 
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ἰῃη ἂἃπ ἰηίοτυοβίϊηρ Εββᾶν οἡ Ῥᾶρδὴ δηᾶ Ὁ τ βίϊδ Το- 

Ἰἰρίουβ βϑθηξτηθηΐ. (ὅ66 186 ΟΥ̓) Μαραζίηθ, Αρυὶ!, 

1864.) Ηδθ Π|5ταΐθβ ἴπ6 αἰ σθηοα θαΐννθθη {Ππ6 ἔννο ὈΡ 

σοη γαβέϊηρ {π6 Ηνυαπ ἰο Αἀοηΐδβ, αἱ [6 σοπο! αβίοῃ οὗ [818 

4ν11, ἢ τη6 Οδηίϊοϊθ οἵ 186 ὅπ Ὀν δι. ΕὙΔΗΟΙΒ οὗ 

Αββίϑι : ““Τὴ6 φοοίγυν οἵ Τμθοουζιιβ᾽ 8 ὨΡΤΩ) 18 Ῥοδίσν 

ττϑαίϊηρ ἴμ6 γον] δοοογάϊηρ' ἴο [88 ἀοχτηδηῃᾷᾶ οὗ [Π6 56η565 ; 

Π6 Ῥορίγυ οἵ 5... ὙΠΟ β᾽ 5. τη 18 ῬΟΘΙΥΥ ἰτθαίηρ [86 

σου] δοοοταϊηρ το {Π6 ἀρτηδπηᾶ οἵ [6 Ὠθατί πα ἱσηδρὶπδ- 

το. Τὴ ἢχδί ἴ8Κ65 ἴπ6 ψου]ὰ ὃν 15 οαϊνναταᾶ, ΒΘ 51016 

5᾽ᾶ6 ; 1π6 βοοοῃᾷᾶ ὃὮν 18 ἱῃυναγ ἃ, ΒΥ ΒΟ] 104] 514 6.᾽ 

ΤῊϊΒ Ῥἰβοδΐουυ θοΐορστιθ, {μ 6 ον δχίδηϊ βρθοϊσηθῃ οἵ 115 

ΟΙα585, νγὰ8θ 85) ἱπηϊζαι!οη οἵ ΒΟΡΏΤΟΩ, 0 σψγοΐθ ἔννο 

Ῥλΐτη65 ἃθοιΐ βῃμθστηθη, Τὴ ατθβίϊου ΘΠ. ἸΘῺ 
ΔΙῸ ΤΒΡΟΠΒΙΡ1]6 ἴον {πὶηρ5 βαϊὰ οὐ ἄοῃθ ἴῃ ἀγθδιηβ 15 

τοὺθοηθα ΡΟ ὈῪ ΒΘ6ΥΘΤ͵Ὰ] οὗ ἴπ6 Βδίμοσβ, το ἄθοϊᾶθ 88 

ἴμ6 ἤβῃθτυίηδὴ ἅἄοθϑ μϑῖθ (καὶ σύ γε μὴ τρέσσης" οὐκ 
ὥμκοσας) ἵπι ἴῃ6 ποραῖϊνθ. ΟΡ. Αυρ., Οοπῇ. χ. 80: ““Ταη- 
ἴστη ἰηΐοτθβδὲ ᾿ηἴοι τηθίρϑιση οἷ τηθὶρβαχα ; ἰπέγᾶἃ ΤηΟΙΏΘἢ- 

ἕπῃ αἀὸ πἴηο δ ΒΟΡοΟυθ {τ 860, γ61] πο ἱπᾶθ τὸ- 

ΤΥΔΏΒ60 1 8566 ἴοο ΟἸὨτυβοβίοτη οὰ Βοϊηδηβ, οτη. Χχὶν. 

ΟἹ δῃ ἵνοῦν ἀἰβίδηῆν, ἀθβιϊ θᾶ ἃ5 ἃ ρυθβϑηΐ ἔτοτη ΤῊΘΟ- 

οΥτἰταβ ἴο ΤὭΘαρΘἶΒβ, (Π8 σνυῖΐο οἵ μὶβ ἐτϊθμα Νίοϊαβ. ΤῺΘ 

αἰαϊθοΐ 15. Αθο]ῖο, [Π6 τηθίσο ομουϊατηθῖο, ἔμ 6 βᾶτηθ ἃ5 ἴπΐ 

οἵ Ηον. Οά. ι. χυὶῖ, “ς ΝΌ]ΠατΩ, ἄγ, βαοχᾷ,᾽ εἴα. ᾿ 

Ι,. 38. Πόλιν Νειλέω, ΜΙ]δἴπ5, ἰοαπάθα ᾿γν ΝοΙδιιβ. 

ὙΥΒοίμοσ ΤὨθοουῖταβ ψγὰβ ΤᾺ] ἴθ δαΐμοῦ οἵ τῃ6 

ἘΡ᾽ρτδσηβ αἰ δυιϊοα τὸ Ὠΐμ, 15 ἀοι θι[Ὁ], 
1.. 7. ὁ μμουσοποιός.. 

““ Ῥορία, Ἰϑοΐον,, Βῖο απἱοβοὶξ ΗΙΡΡομ ἂχ ; 

δὶ βὶ5 βοϑθβδίιιβ ρυδϑίθυϊ ῬτΌΟΙΪ ΤΥ ΒΊΟΥ : 

Αὐ τ θοματη βὶ πόδ, οὐ ῬΟμΐβ πιαΐιιτα, 

ταϊαμὰ ἷο 5641]16, οἷ βὶ ρ]ασθῖ βοόροὺ {πιι5.᾽ 

ϑάηι. Το μη ϑοτε. 

ΤῊΟ ἀδβοθηΐ ἰβ ταρὶὰ ἔγόσα ἴπ6 τπιαΐιιγ] βἰταρὶϊοὶςν οἵ 

ΤὨΘοοΥϊτιι8 ἴο τλ6 ἃν τ ἢ οἴ] βέν 16, τυ Ὠϊο ἀρρθᾶτβ ἴῃ Βίοπ, 

ΔῊ ἃ 5.111 τῆοτϑ ἴῃ ἰδ ῬᾺΡΙ] ΜΟβομ 5. 

Ρλϑε 

808, 

308, 

310, 

-- 

ΝΟ. 

ΘΟΚΣΧΥΤΙΙ. 

ΟΟΙΧΧΙΧ, 

ΘΟΙΧΧΧ, 

ΟΟΙΧΧΧΙΙ. 

σοιχχτχινο 
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313. σσιχχχν. [.. 4. ἣ δ᾽ ἴον. Ον. Ονἱᾷ, Βαβίϊ, ἰν. 437, βα. :--- 

“4 ΠΙᾺ Ἰδρὶῦ σα] μδ5 : μαΐο βαπέ ν᾽ ]ατῖα οὐγδθς 

1118 Ῥᾶρᾶνθυθαβ βι βθοδῦ ΠΡ Θ σΟΙΩΔ5.᾽ἢ 

314. -- 1,, 9. τῇ μὲν ἔχεν, κ.τ.λ. 

“Οὐ βυεοῖ Εθσορδ᾽ 5 τηδηῖ16 Ὀΐθνυ ὉΠΟΙαΘΡ᾽ ἃ 

ἔχουσα ΟΗ͂᾽ ΠΟΥ 5ΠΟΌ] θ᾽ ΔΟ υγασα ὈΟΤΏΘ : 

ἘΤΟΤμ 0956 Δη ἃ ἀτοορ᾽ ἃ ἃ οΥὐΌοιιΒ : Οη6 Βαπᾶ »τδβρ᾽ ἃ 

{Π6 το] 0115 ροἹ ἄθῃ ΠΟΥ. 

7Τερη 507, Τα Ῥαΐαοσε 0Γ ΑΥέ. 

Ορ. Ον., Μεί, 11. 874 :--- 

“« ἀοχίτα σοῦπὰ ἰοπδῦ; ΔΙίοσα ἄουβος 
ἱτηροβὶίᾶ οδῦ : {Υυα]Δ6 β᾽ππαηΐαν Πδυαΐη 6 νϑϑίθϑ. 

Μϑροί. νἱ. 102 :-- 

“« Μδθοηΐβ δ] υβατ ἀδδιρσηαῦ ἱἰτηαρῖηθ δασὶ 

ΕΠΤΟΡΘΙ : σθαι [Τα τη, ἔλα γοστὰ Ῥαΐατθ5, 

ἴρ8ὰ ν᾽ ἀθθαΐαυ [θυ τὰ8 Βρθοΐατθ το]]οΐαβ, 

δῦ σομηῖίθβ ΟἸ] Δ 7 6 δ1185: [δοατη 16 ΘΙ Τὶ 

Δ551Π16 15 δαῖιὰθ; ἰτηϊάαβαιθ Τοἀποοτ Ρ]απίδβ.ἢ 

- σουχχχν, ἘῸΓ {πὸ [0] οννῖηρ ὑγδηδ᾽αἴϊοι τὴ ἰηᾶαθὈέραᾷ ἰο τὰς 

Βδν. Ἠογροσί ὅπονν :-- 

““ΒΊ1Ο ΠἸ Μτι565, Ἰθδᾶ {Π6 βουσόνῖηρ ΟΠΟΙΤ : 

Μουσηβ Οδ]δΐθα [ῸΥ Ὧν τητιβὶο Ἰοβῖ, 

 Βοσὰ ὈΥγ [Π6 ΒΘΆΒΒΟΤΟ ἴμοιι αἰ 5: Οσ6 ΘΠ ΤΑ]: 

ΤὨΐϊη6 νγὰβ 20 5ἴσ ἴῃ ΠἰκΚ6 ἷὶβ  ΒοΥὰ ουβί 5886 Πρ 

βαιά τη, (Β6 Ονγοῖορ5: ἴΠ66 586 ραζθᾶ ΠΡΟΣ 

ἢ ταρίαστθ, ἂν πα ον ἔΟΥΒΆ ΚΒ ἴ86 ψψᾶγ685 

(0 Το ἃ τὰν ΠΟΟΚΒ ΠΡΟ {Π6 ἀσβοσέ βίσαηᾷ. 

51 ΟΠ Μτεθε, Ἰθδᾶ 1Π6 Βουσονὶηρ ΟΠΟΙΓ : 

πὰ τὰθο {πὸ Μαβοβ᾽ ομοϊοθδί σι 8 ἅτ ἀθδᾶ, 

ἀηᾷ γτοισηᾷ τὴν του [6 τὰ ΠΟΥ ον 68 

βίαηα ννϑορίηρ: 6 ΠῈ85 ἴ00 ΤΟρΤΘίβ [Π66 ΤΩΟΤΘ 

τη ΠΟΥ Ἰαβὲ Καἰββ νν ἰοῦ νὰ Αἀομὶβ ἀϊθᾶ. 

ΗΪ5 βϑθοοῃμᾷ 1085 16 ὈΔΌΌΠ ΠΡ ΤΊΥΘΙ ΤΠΟΌΓ 8, 

ἃ Ἰαΐου βούστον 18 ΨΜ ΏΘ6Ὲ ο6Ὶ ἀἰθά, 



ΝΟΤΕΒ. 421 
ῬΑΘῈ Νον 

ΟΔΙΠΠοΡ Θ᾽ 5 τηοβέ ϑυσθοῖ ἱ θυρυθίου ; 

ΤΏΘη αἰὰ οἱ Με165 στοδῃ στ πἰρμίηρ Ποοὰ, 

ἴοσυ ομ6 ἀθδᾶ βοὴ ; θυ πον ἃΠοίοΥ᾽5 ἕαΐθ 

8115 Εἶτ τυ} ἔΓοΒ ἢ -ἀσανν ἴθ 75 οὗ ΒΏΔΤΡΟΥ ἡτΟ6. 

ΠρὰΓ ἴο ἴπ6 βρυϊηρδ σου Βοΐῃ ; ἐπαΐ οἵου ἀτγδη 

οἵ ΗἹΡῬοοτθηθ, οἵ Ατθίμαβα {Πϊ15: 

ΤῊΘ οἴμου βδηρ οὗ ΤΠ αττιϑ᾽ ἔαὶν οἰ τ], 

οὗ βίθσῃη ἈσΒ 165 ἀηᾶ ουδὲ Αὐγθιιβ᾽ 50} ; 

θιιξ ποί οὗ νγἂγ5 ΟΥ᾽' ὑγοῸ 65 [15 Ῥϑδοϑία] θατᾷ, 

θαΐ ΓΤ] 566 65 δἃηᾷ ἀιτιῖϊ65 Ῥαβίοσγα] ; 

ἀηα ἃ5 Ὠ6 βδηρ' Βα θη ἀρθᾶ τ ῆδΐ ΒΘ βδηδ, 

ΟΥ̓ ΓἈΒΗΪΟΠΘα ῬῚΡ65 ΟΥ σγαΐθἔαὶ τιὰθυβ ἀναϊηρᾶ. 

ΚΟ Μιι565, ᾿θδα Π6 βουσονίηρ ΟΠΟΪ ΓΙ, 

Α΄ τὴϑ ! [6 Ἰη8]Π]1ονῦ5 ΘῈ {πο Ὁ ῬΥϊᾶθ 15 ΡΌΠΘ, 

[86 ῬΆΤΒΙΟΥ ρυθθη, πᾷ βοίζ Ἰυχτσϊαηΐ 411], 

Ἰοοκ ἕο ἴπ6 σχγονίηρ οὗ ἃ Ἰδίθυ. υϑᾶγ ; 

Βαΐ νγ8, ΟἿΣ ΤΆΠΚ ΟΥ̓ Βίγθηρ τ ΟΥ̓ νυ βου β ρσῖίδ 
ΟἼΟΘ βοδίίζογθα ἴῃ {Ππ6 αιιί, ᾿ῃβθηβαΐθ 116 

ΤὨτοι ἢ 6 ἢ α16 55 ἃρ65 οὗ ππυνα Κὶηρ 5166 }--- 

50 ἴΠπ66 1Π6 στᾶνθ᾽ 5 δίθυ μᾺ] Ῥθᾶσθ Θοῃἤἔ 685." 

ΤῊΘ ἄσβραὶῦ δχργοδβθᾶ ἴῃ {π6 Ἰαβδέ 11πη65 δῃᾶ ἴῃ {6 

ῬΆΤΆΠ161 Οαςα] ἢ) πᾶ Ηογαίίδη Ῥαββαρθϑ, ““ 50165 οοοὶ- 

ἄρον εὐ σϑᾶϊτθ ροββδιυῃΐ," “ΝῸ8 01 ἀδοϊάϊτηιιβ,᾽ Πδὰ5 

οὔζθηῃ θη ποίϊοθα. Βίοῃ Ὠϊμηβοὶ Πὰ5 ἃ 5' γα] 1 σϑὶῃ 

οὗ τποιρηιε ἴῃ τπ6 Τιᾶιαθηΐξ ἤου Αἀομΐβ, τὸ δὲ πᾶν, καλὸν 
ἔς σε καταρρεῖν ν᾽ ΒΟ ΚΘ ΒΘ] ν᾽ 5 σου ᾶβ, ἰὼ Πἷ8 ΕἸΘΡῪ 
οἱ Κϑαΐβ, τᾶν θ6 σοτηραγθᾷ :-- 

“ ΕῸΓΣ ΒΘ 15 ΡΌΠΘ, γΏΘ6Υ6 81] {ΠΡ 5 τνῖϑθ δηα ἴαὶτν 

ἀοβοθηᾷ : ὁ, ἄσθδῃι ποῖ ἐμπαῦ {Π6 ἃτηοτοιβ Π6ῸΡ 

ὙΎ}}] γοὶ τοβίοσο μἴμι ἴο ἐπ υἱϊα] αἷσ; 
Πθαΐῃ ἔθθἂβ οὴ [ιἷβ τητιΐθ νοΐϊοθ, δηᾷἃ ἸΔπρ 5 δὲ ΟἿἹΓ 

ἀδβραῖν. 

ΤῊΘ μανδουιπὶ ῬΑ]]δ 8 τνὰ8 ἰγαηῃβαϊθα, ΠΟΤᾺ] ἃπἃ 317. σοχα 
ἴῃ Ῥᾶγΐῖβ τ Βρὶγῖτ, θα οὐ 16 ὙΒΟ]6 ΠΆΥΒΏΪν, ὮΓ 

Ῥοϊτδη :--- 

““Τῖθ ἔοτἃβ ἀρϑάπιν, ασπδθοιηαιιθ Πἰαιιθη ἶθτι5 ππα 5 

ΤΩ ΘΙ ὈΤἃ Ἰαγαΐαναθ Ρα]]ειϊ5, τ ἴοτὰ5,᾽᾽ οἷο, 
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ΤῊΘ νϑυβίο ἔχου ὑυϊ ἢ {π6 ΤΟ] ον ἰὴ ρ Ἔχ έσδοξ 5 Γ Κδα 

τῆὴδν Ὡοΐ θ6 σΘΏΘΓΑΙν ΚΉΟΗ :---- 

“« Βαϊξιι τα νἰστὶ ἀαητατα 

ἘΠ1ὰ6 σθητβ [πδοϊ, 

ΨΙΓΡΊΠασ ΟΠΟΤ5 δ βὶς ἤτιο, 

πο δαβῖξ, θη στα ἀἸθι]Ὸ 

σοβρίΐθτη ρθᾶθ Ῥ6116 8. 

Αὐάϊοπ᾽ δὴ διωδὈ 1 

ἄυϊορ Ἰπᾶου ᾿πλαρὶῃθ 7 

Αὐᾶῖο, Πθ 5 ἀυἱυ 

ἔυπαϊία5 ἔγθτηϊῦ, οὐ Ροηἃ 

Ῥτοάϊζ α]1ῷ6 ῬΆ]]88.---- 

Οἀϊὺ Ῥα1185 διηδυδοῦτση, 

Βαυᾶ δᾶϑιῦ Βρθοι ἰζοΥ, 

ῬΔ1185 μαυπᾶ βρϑου]ἔ ᾿ηαϊροί. 

ΝοΙΩΡΘ πὸ] δὰ Ῥῃγνυρίατη [4411 

ΔΚ σΓατὰ Π)6ὰ σϑηϊΐ; 

1118 ΠῚ Ῥ]δοϊιγτη τη γ8, 

Ὡ6Ὸ ῬΘ]]ποϊάπ]ο5 δ ουιβ 
δηχὶῦ 15 Ί ΟἿ Θ ἢ 5. ΘΟΤΩΔΒ κ᾿ 

ὯΘ0 ἄθοογα Ῥο] Γ] τι τὰ 

ΘΟΏΒΆΠαΙ ΟΥΟ ΒΔ] Ομ ατη.᾽᾽ 

δὲν Τὴν ζλανη, Ψοη 65, Δοῖ. 17. 

3109. σοχοι. Ι,.. 28. κόγχος. ΟἸΤ]Β, Ώθη ΔΥΥΪνΘᾶ ἂὖ τη Δ 6816 

ἃρΡ6, αϑοἃ το ἀράϊοαΐα ἰο ϑῃθβ {π6 ἴουβ οἵ {π6 1} οὨ]]ά- 

Ποοᾶᾷ. ΤῊ5 5161} 15 οἥπγθρᾶ τὸ Αυβίηοθ, ἴ6 ψυῖα οὗ 

Ῥιοϊθην ῬμΙ]αοΙΡμτ5, νου ΒρΡΡΘα αἰΐζου Π6Υ θα 85 

γϑηυ5 Ζορημγὶἐϊα, Ττόυὰ [6 Ῥσομιοηίοιν ΔΘΡ τ ατα ΟἹ 

ὙΓΒΊΟΝ. ΒΘ ΓΘΙΏΡ]6 βίοοά. 

“ὨΑνΡΥΘαΚ θὰ. ἃ [61 Ἃ] ἢγχο; 

ΜοΙδμῖρριιβ οἢ [86 ῬνΤ1Ὲ ; 

δαηβού Ὀσουρῦ ἈΠΟΙΏΘΙ ἡγοῦ; 

{Π6η ἀϊοα {Π6 τηαϊάθη Β85110--- 

αϊοᾶ, ἴον 1116 8816 οουἹὰ πού ὈΘΔΤ 

νἹ ἢ ΠΟΥ Ὀτοίμου Ἰγῖηρ Π6Τ6 

50. {8μ6γὲ [61] ἃ βοοά!ν Ραΐϊτ. 

320. ΟΟΧΟΙΙΠ:- 
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ΤΏΘη ἀἰᾷ Αὐἰβέϊρριιβ τπουσπι, 

ἔνῖοθ ἃ ἰαίμου, ὑσσῖοο ΟΥ]ΟΤῚ ; 

δᾶ υτθηο Βαηρ ΠΟΥ μοδᾶ 

ΤΟΥ ἔνχο 50 ἴδὶτ 50 ΘΥ]ν ἀραᾷ,. 

ἮΣ. . 1515. 

7.1. εἶπέ τις. 

“«Τῇον ἰο]ὰ τηϑ, Ἡθυδο]αβ, το ψοτὶ ἀθαᾷ, 

δηᾶ ἔμθὴ 1 νορί, δηᾶ τυ ο ἰθὰγ5 αἰ βῃμβᾶ, 
Βον οἷϊ γγο ὕνο (α]κΚ’ ἃ ἄονγῃ [86 βὰῃ : θα ποτὶ, 

ΗΔ] στ μββῖδη σαθβί, αὐ 565 ΠΟ. 

Υ δὲ Τῖνο τὰν πὶρθτϊη ρα 165 οἵ ΒΟ : ΟἹ [056 

ἘοΥρΘ  ] 655 ΠΟΥ Πα ἃ 518}} πο ΘΤ ̓ τρο86.᾿ 
Η. Ν. Οοἰογίαρο. 

,.. 7. ὡγρευτής. Ον. Ηον., 5ζ. 1. 11, 105. 

1. 3. ἥλιον. ς 

“ ΚΔ6Ρ6 ΘρΡῸ ἸΟΏΡΌΒ 

Οδηίαηᾶο ΡΌ ΘΓ ΌΤα ταθυηϊηΐ 6 σΟη ἄθσ 80165.᾽ 

Ἐοεΐ. τχ. 51]. 

Ι. 18. τὸν τριετῆ. 

““ Ῥρουβρίοιι ρΡαθγατη Ππαἀθηΐθτα ἴῃ ΤΥ ΡΊ 6 Υἰνὶ; 

ἱχηγηθυβὶξ υἱίσθδθ Πρ ἀὰ 5 ΘΥΤΟΥ απ 6: 

αὖ σοι ᾶο πὖ τηαῖθυ του απ ἄθπτα 6 Ππασὶπο {ταχὶΐ 

οὐϑᾶάμ]α, οὖ ἃτρΙοχα ἔμπητιβ ἱπᾶ 6 ἴονρέ ; 

Ῥδι]] αὔτ Ῥιθυ ἴῃ ἀἰ]θοῖο ρθοΐου δ, ΒΟΙΏ ΠΟ 

Ἰδηρτᾶϊι5, δοίθυ πιῖθλ ΤἸαταΐϊηα σοτηροβαῖϊ.᾽)"- ΠΤ ε5ξ. 

ϑοτηθ Ὀθδιῖῖθβ οὔ πὸ ΟΥΡῚ 8], ΒΟ ἃ 5 τριετῆ δηᾷᾶ γύμιμφας 

δ᾽ οὐκ ἐμκίηνεν, ἅτ τηϊββθᾶ ἴῃ {π15 ἐγαπβ] τοι, 
ἈΡο]]ομἶπ5, οα Βαϊηρ ἀσίνοη ἔσο ΑἸοχαπᾶτίϊα ὃν ἴπ 6 

7θδίουβυ οἵ (δ Ποῦ 5, Θϑί Ὀ] 5 ημθα ἃ βοῦο0] οὗ τῃϑίοτὶς 

αὖ ἩΠποᾶδθβ, ΒΘΠΟΘ δϊβ ἐἰ{16 οὗ [μὰ Ἠ ποᾶϊδπ. 

ΕῸΓ ἃ βοοᾷᾶ οΥἱτοΐδτη οὰ ἔμ Ατροπδαίϊοα, 566 Ῥτοθεβου 

Οοπίηρίοη᾽ Β (ὙἹγρὶ], νο]. 11.) Τπεσοάποϊίοι τὸ {π6 Αδμοϊὰ, 

ΡῬΡ. 19-23. 

ΡΑΩΕ 

321. 

923. 

ΝΟ. 

σσχον, 

σσχοντ. 

σοχσικ. 
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1.1. πρόπρο δ᾽. 

“ Μυϊία νυἱτὶ νἱγέιβ δηἶτηο, τητ] 5416 Τοσυγθδαΐ 

δΘμ 5 ΠΟΩΟ5: δαογθηΐ ἱπῆχὶ Ῥθοίοτο σπυ]έτιδ, 

ψΘΥΡΔατ6 ; Π60 Ρ]οϊάδτῃ τυ  ὈΓ15 ἀαξ οαὐταὰ ααἱδίθτη.᾽" 

Αφο. ἰν. ὅ. 

1.1. γὺξ μὲν, κιτιλ. 566. π6 ἤδτηοιιβ ἀθβουϊ ροη ἴῃ 

Αρῃ. ἵν. 523. ψῚτΡῚ]᾽ 5 Π1ᾶο ΓΘ ΒΘΙΩ θ]65 ΡΘΏΆΘΤΆΙΠν ἴ[π6 ΜΙ οᾶθα 

οὔ Ἐπιτὶρ᾽ 65 ταῦμου (μ8ὴ {ηΠ6 Μοϑᾶθα οἵ Αρο]]οηΐαβ. ΤῊΘ 

ΟΟΠΟ] βίο οὗ {Π15 ραβϑᾶρθ ΠοΘΥ ΟΡ μᾶ8 Β01ὴ6 Ῥοϊηῃΐβ ἴῃ 

ΟΟΙΩΙΉΟ) ΙΓ [6 50] 1] οατιν ἴῃ Ρ. 198. ΟἸνᾶ 7165 165 

ΕΌΧ, νῸ νγἃ5 ἃ ργθαῦ δαγηΐτου οὗ [πΠ6 Ατροπδιίϊοδ, σ0Ὲ- 

Βἰάθγϑα (Π18 ρατῦ οἵ [86 Ῥοθῖὴ τπητὶγνδ]]6ᾷ. ᾿ 

1,. 13. ἠελίου, κιτιλ. δὶν ὙΠΠΙᾶγα Φομ65. οοτηρθαΐβ [86 
οϑίμχαίθ ρίνθῃ οἵ Αρο]]ο απ ὃν ΠΟΙ ρίπτιβ ἀπ Ου Ὁ] 1δῃ. 

Ηδ ῥγαῖβθβ {Π15 Ῥᾶββᾶρα ΒΙρΌΙν, δα {π1η Κα ΨΊΓΡῚ, ἴῃ {π6 

[ΟἹ] ἱὴρ 1168, 065 ποῦ ἸΏ ΡΤΌΥΘ ΟἹ 1ΐ :-- 

“«5΄᾽΄σὋοαια δαπᾶθ ἘΥΘΙ Ἁ] τ ἸΔῈ ΌΤῚ5. τι] Τατη  ΔΠΘΗ 8 

5016 ΤΟΡΘΙΟΙΙββατη, δι τὰ δ η 15. ̓ τηδρίηθ Π86, 

οτηηἶΐὰ Ῥουνο]ζαΐ αἴθ Ἰοοᾶ, ἰᾶτηαῖιθ 5 ΔΓ ᾺΒ 

ΟΥ̓ ΡΊ 1, Βυτηχηΐατα ἔοσὶζ Ἰδαπϑατία θοῦ. 
γὴν.» Αγ. νἱλῖ. 22. 

Ι,. 2. αὐτὰρ ὃγ᾽. 

“ΝΟΥ Ἰοπρ ἄρ]αν,--6 θασβῦ ὌΡΟΙ ΠΟΤῚ βῖσῃς 

1Κ6 5΄σῖὰ5 ἔτότα [Π6 οοθδῃ Ὀ]αΖίηρ ὈΤΊρΐ, 

[Πδΐ Υἰ865 [αἷσ, θαὺ [ἴα] (ὁ Ὀ6Πμο] ἃ, 

αντίηρ τᾶ ραρτιθθ ἈΡΟῚ {π6 ΡΤ [0]. 

50 6508 Ἰοΐν 500) ἃΓΌΒ6 ἴ0 νΐθυν, 

ἃ8 ὈχΙρμῦ, ἃ5 θθδπίθοιβ, θα  ἃ5 ἀδΏ ΤΟΙ ἴ00.᾽᾽ 

᾿ Μη ριαλι. 

Βοο νι 

ΟΥ̓ το Ἐρίρτυδμιβ ἴμ8 ϑαυ]ϊον Ῥοθῖβ πᾶν 8ΙΤΘΔΟῪ ΒῈΡ- 

ῬΙ1οἃ βοιηδ οὔ {π8 ομοϊοθδέ θχϑιαρ!θ8. ΤῈΟ56 οἵ Κἰταοπῖάθ5 

τὸ ἴπο Ῥεοβί οἵ {μοὶν Κιηᾶ, 116 ἴῃ τΓΠ6 ΕἸΘΟΡῪ ΠΟ τὸ- 
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βίγαϊηῦ 15 Ῥ] ασθᾶ ο π6 τἰζοτάποα οὗ ἐπ ἔδ6]1π 55, ΘΟ- 

Οἴβθ 585 Ὑγὰ5 1 αἸΒΡΘΏΒΆΡΙ6 ἔοτ' {ΠπΠ6 Ερίρτατω. 10 τησϑέ θ6 

ῬΟΤΙΘ ἴῃ τηϊηᾷ ἐπαῦ “Κ {πΠ6 πηθχροθοίθα ἐατη οἵ Π6 {ποτιρηΐ 

δηα {π6 Ῥοϊηΐθᾶμθϑβ οὗ δα ρυθββίοη νΐο {Π6 ΤηοοΥ8 

σοΟμβί θυ ἃ5 1ῃ6 δββθῆοθ οἵ {15 βρϑοὶθβ οὗ οοσῃροβι 0, 

Ὑγ ΤῈ ποῦ χοαυϊγοᾶ ἴῃ ἴη6 ἃποϊθηΐ Οσθοκ Ερίρτατη, ἴῃ 

νυ ΒΟ ποΐΙηρ ΤΟΥΘ 15 τϑαιϊϊβὶῖα 8 {παῦ {π6 θη γ6 

τῃουρ μοι] 6. σοηγουθᾶ υυἱζαϊη {πὸ Ἰἰτηϊίβ οὗ 8. ἴδυν 

αἰβύιο 5. [Ὁ τγὰβ παΐασα] παΐ (18 γᾶ οὗ ῬΟΘῸΥ 

Βῃου]ἃ βυγνῖνα ἀστὴρ ἴμ6 ἀδοδᾶθμποθ; 50 Ψ8611 δᾶαρίοά 

ΔΒ ἴξ {0 ἀορίοῦ {π6 αἰγοιυβι 6 ἀβρθοίβ οἵ Οσθοκ 116 πᾶ 

το] ρσίοι δ 811 {ἰτὴ65, ἴο ΘΧῬΥΘ855 {Π6 στδοθία] ἴαηοὶθβ οὗ 

ΡΙαΐο, οὐ ἴπ6 ρῬαΐμοβ οἵ Μειθᾶροσ. ΟἿ]Ὺ ἃ ψϑὺῪ ἴδ ΓΘ 

ΒΟΥ ραϊμουθᾶ ουΐ οὗ ἐπ6 ναβὲ δο]ὰ οἵ 6 Αμίμοϊορυ. 
ΤῊΘ πδῖηθ5 οἵ ποῖ Δα ΠΟΥΒ 11] ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΠν ἱπᾶϊοαϊα 

186 Ἰαΐα ροστϊοᾶ αὖ χοῦ γα πᾶνθ υσ γᾶ, ἀπ 8150 τῆ8 

εχίθπέ ἴο ννῖο ΟὐὝὐθθκ τγὰθ πον οὐτἰναίοα ἴῃ [ἴα]ν. 

Τιροπὶᾷδβ οἵ Ταγθηίττη νγὰ5 σΟὨ ΘΙ ΡΟΥΆΤ ἸΠ ῬΎΓΤΓΙΙΙΒ. 

Οταββαβ 15. τηθ ηὐϊοηθᾶ ἴῃ {86 Ὧ6 ΟΥαΐογο ἃ5 Βαυὶηρ ὈΘ6 ΠΗ 

δοχααϊητοᾶ τῖτῃ Απεϊραΐον οἵ 5᾽άοη. Αγομῖαβ 15 1π6 ροεῖ 
ἴῃ ΒΟ56 ὈΘ ΒΑ] ΟἸσ ΘΓ Β Θ]Ϊοατιθ 06 νγὰ5 Θη]ἰδίθα. Αραῖῃϊαβ 

ἐΐδε ϑοποίαδίϊο, απὰ Ῥδα] ἐλε δὲἑοηυίϊαγῳ (οὐ ΟΘμ ]θυδη- 

ὕβιον, νΒὸ Κορὶ βῖ]θ ποθ ἴῃ {π6 προ ϊὰ] Ῥα]δ06), τοιιϊπᾶ 

5 [α΄ νγα ᾶνθ γυϑδοῃθᾷ {Π6 {ἴτηθ οἵ } πβίϊηΐδῃ (Α.Ὁ. 527 

-80δ). ΤὨθ ρΡουϊοᾶ ψῃΐο ἰητουνοηθᾶ Ῥοΐνγθθ ἴμ6 8ο- 

οθδβίοη οἵ Βαβὶ!, ἴμ8 ἢγβὲ οἵ [6 Μαοθᾶοῃϊδη ΘΙΏΡΘΤΟΥΒ 

(867), πᾷ 6 οἷοβθ οἵ ἴπ8 δ᾽ θυθηίῃ σοηΐασν, μἃ5 ὈΘΘῺ 

σα] {π6 Απριβίδῃ ἂρ οὔ Βυζαηῖίηθ ᾿ἰξοταΐατο. Βαϊ 

ἴῃ {γπϊ} {π6 δρὶγὶς οἵ Οὐθοκ ροθῖσν νγᾶὰβ Ἰοῆρ βἴῃοθ 

οχίϊποῦ ; {6 ἀνγμῃμαβῖν οὗ τῇ Οομμπθὶ τυἰϊτηθϑϑοᾶ τὸ 

Βίρμον οἴονί ἴῃ νοιυβιποαίϊου ἴμδὰ ἰδ ἰρᾶϊοιιβ ἀπ 

ἰαϑίθ] 6585 Ποχδτηθίουβ οἵ Τζοίζθβ  ἃπα ἴῃ βΘΠΘΓΔΙ ἰΐ τᾶν 

"8 βαϊᾶ οἵ {π6 φῬτοάιιοϊΐοῃβ οἵ {μὶβ ροτϊοᾶ οἵ ἄθοδνυ, 

ΒΟ τγᾶὰϑ {τγαϊτ Ὁ] ἴῃ ΟσοΙϊητηθηΐαΐουβ, ἸΘ ΧΙ σΟΡΤΆΡΏΘΥΒ 

δα ἸΘΑΤμΘἃ σΟΙΩΡΊ]6 5, ἐμαὶ {μ6 1655 πο Ὺ ΙΔ 0 οἱαὶπι ἴο 

ΟΥΙΡΊ ΠΥ, [π6 ὨΙΡΉΘΥ 15 ΠΟ ῖν ΤΘ8] γᾶ ]αθ. 

1..7. πέμπω σοι Ῥοδόκλεια, κιτ.λ.- 

ῬΡΑΘΕ 

327. 

Νο. 

[δεν ἢ 



4 26 ΝΟΤΕ ΘΒ. 

ῬΑΘΕ ΝΟ. 

“« ἘἸΟΥΨΟΥ͂Β Τὴν ἤηροΥΒ πᾶσα θ66η ψϑανίηρ, 

Ἐποάοοῖθα, νου 6 τϑοοινίηρ; 

ΒΘΥΘ᾽5 ἃ 11, ἂῃᾷᾶ {Π6 σὰ 

οὗ ἃ 11] γο86 τηδητ]ῖηρ ἘΡ ; 

ἔγθϑ ἢ ΔΘ 6 Παίῃ τηρί 

ἢ ΠπᾶΤΟΙβ55 ἀἄθνγυ- νοῦ 

δΔηᾷ ἴΠ6 ἀαγκ-ογορᾶ τυἱοϊϑῦ. 

Ῥαυΐ (815 ρσαυ]δη ὁπ, ἃπᾶ {Π61}, 

Ἰαᾶν, θ6 ποΐ ργουᾶ ἃραΐῃ: 

τ δ ἢ ἃπᾶ Ἰδᾶν αν σου τηδᾶθ 

βοΐ ἰο Πουτίβῃ, θοίὰ ο ἴα86.᾽--- ΤΥ. ὥ΄. 1845. 

ΟοτρατΘ {π6 σοποϊπβίοη οἵ 8116 γ᾽ 5 “" 60, ἸΟΥΘΙΥ ΓΟΒ6,᾿ 

ΕΟ. 18 δβοιηθίίηθβ ἰταοθᾶ 0 {μὶῖ8 Ἐϊρίρταμηα 885 1ς8 

ΟΥ̓ΤΡΊ Δ] :--- 

“«ΤΏθη ἀϊ6! {Ππαΐ 586 

{Π6 σοΙητηο ζαΐα οἵ 811] [ὨϊΡ5 ΤΆΤΘ 

ΤΥ Τοδᾶ ἴῃ {Π66: 

Ηονν 5118}] ἃ ρατέ οἵ τἴτὴθ ἴΠ6 ν ΒΏΔΥΘ 

{μαῦ ἃτ6 80 ψψοῃᾶγοιιβ βυχϑοῖ δῃᾷ δϊτ. 

Ϊ,..1. εἰ καὶ, κιτ.λ. 

«« ὉΠΕΓὰ δὶ Μϑυοϑβ (γδοίιβ νϑβϑίρία Βοοΐθδβ, 

1100 Δ] συ τα τὴ 6 γϑμθί 8165 ΑΥΌΟΥ. 

βὶ τόϑθᾶ ΑΥΥΌΟΥΆΘ ΤΌΒ6ΟῸ5 Δάν η θυ 8 ἈΧΘΒ, 

[6 Ῥθᾶθβ ἱτητηθηϑᾶ ῬΟΥΒΘα ΔΤ ἀβαὰθ νἱᾷ. 

ΘῚ ΟῚ βατατη θη ΡΥ τὼ ΤΔΤῚΒ Ἰηζίγηδ, Υἱγρο, 

δοοῖρθ ᾳαοᾶ ταπὰβ ἔοσο ΘΒ οὐδ ΤηΔΥΊ, 

46 προααϊξ 'ρβ8ἃ βῖιο, ἔαοβέιβ δχ αἵα, ΘΟ] ΟῚ 

οΥθᾶοσγρ, άπ ΤΟυπλὰο νἱοΐα πἰΐοσα ἴπ86.᾽ 

Τ'ι δέν ἡς 

Ι,. 5. οὔτε ῥόδον, κ-τ.λ. ΟΡ. ΡῬτΌΡ. 1. 11:-- 

««Οὐἱᾷ ᾿ᾳνγαΐ οΥπαΐο ργοοθᾶοτο, νἱΐα, σα} 1110, δἵο. 

28, σοσιν, 

330. ΟΟΟΧΙ. 

- τὰ 1,. 10. λογάδων, “186 νγμϊίοβ οὐ (16 δυϑβ;᾽ {86 σψοτγὰ 
ΒΘΘΙῺΒ {0 Ὀ6 ΟὨΪΥν υδοᾶᾷ ἴῃ Ἰαΐθ ὅτθοκ. ὙΠ (μ6 ἰᾶθα 

ΘΟΙΏΡΆΤΘ ϑοοίῦβ μου οἵ {Π6 [5168 :--- 

“ΤῊ ἄδνν {μὰΐ οἡ {π6 νἱο]ϑί 1168 

τη 5 16 ἄθορ Ἰαβίτο οὗ {ΠϊΠ6 ΘΥ685.᾽᾽ 
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ΡΑΘΕ 
1. 14, ἐνδιάει τοαὶ (1) δ ἄϊνο ἀρϑυδ; (2) γϑιϑαυὶ ἴῃ 411: 3830. 

αι Ἰοοο ; (8) ἴπ6556, ἃ5 ἴῃ [86 Ῥτδβθηΐ ρᾶββᾶββ. 

Ι,. 8. εὕδεις, κιτ.λ. 

“« Ὠοοίθ Ῥιιθυ' νἱρὶ]65 τηουτα 15 δα άοτα οὐ Υ88, 

ΔΠῺ6 ρΡοίοβί ἴῃ ἴθ βοτήμτιβ ἢ ΌΘΓ6 Ἰοσῦτα 

Ἰαχὶ Ἰαχία τοῦδ, οὐ ἕαχ ΒΌΞΡΘΗ δα απ] θβοϊξ, 

ἀογυηϊξ δὲ ἴῃ ραν θίγᾷ οἱαιιβα βαριτία βαβ; 

Ἰοῃρὸ τλδῖθι αθοϑῦ ; Ἰοηρὸ Ουμοσοῖα ττθαὰ: 

ΨΘΓΌΤΩ Διιβ 8111 [6 ΡΙΌΡΘ ἴθυυθ ρϑάθχη, 

ΠΟ ΘΡῸ : Πᾶτῃ πιθίτιϊ γα] ἄθ ταὶ ροσῆᾶθ, αὐἱδάδτη 

ὙΟΥΒΔῚ οὗ ἴῃ Βουῃηῖβ Π6 τηϑαϊζοτο τη ]].᾽ἢ 

Τ΄. ταν. 

1,. 9. βεβλήσθω. ΤῊΘ τὔὺύϊΐου ἰ5 ρδυΕν δἀάτοβδίπρ μἷβ, -- 
Βανθ, ἃ ῬΑΥΟΥ ΒΟ] ]οαυϊβίηρ. ἅσπτε. “δοία 5{ δ]6ᾶ: 

ἴδοθυ ΔΟΟΘαθ, Ῥυ ΘΙ ΡΟ Ο ]ατ ἔϑοϊΆτητιβ : 5.6, ΒΟΏΟ 515 

Δυΐτηο ΜΙ Ιθαρου ""-- ατϊυαγάς. 

1. 5. Ἧ σοβαρόν. 335. 

““Ὑρηιι5, ΚΘ τὴν σον Ρ18885: 

Βίποθ 1 ἃτῃ ποΐ ψνῇμδΐ 1 τνᾶβ; 

ν παΐ σου {15 ἄν 1 58.811 6, 

Ὕϑηαβ, 16ὅ τὴ ΘΥΘΥ 566.᾽--ΟΥ }Υ. 

ΒεΥΡΚ 11] πο Δ1ΠΠ1ὸνν μ15 Ἐρίρτατα το θ6 Ῥ]αΐο᾽ 8. 

ΟἿ ἃ βΒιθυτὉ οἵ Ατηδβὶα ἴῃ Ῥομπέμβ, οα]]θὰ μον. 336. 

Ι,. 4, ἠράνισαι, “ἅτ ΒΥΜΟΠΠΘΝ ;᾽ τηὰέαο Δοοθρ βεϊ, 00116- 337. 
δἶβεϊ δατιὰ8 6χ πΌΙΡιι5 ἐπτ ἰδ ; ὕγοτὼ ἔρανος. 

“ὙὙ16 οἱ {Π6 ΟἸἸ ΠΕ τ σάτα ἀ6]1ρ}ιῦ 5.6 ΚΉ 615, -- 

δηα [Π6 ὈΠῚ6 σὰ ]65 ἃ ἐπουβαηᾷ ον 5 Τ60Δ]], 

566 ἴο {Π6 Ἰαδὶ Ἰαβ σϑῦρθ ΒΥ ἰἸηξαηΐ 5.68]8 ! 

Ο ἢν---“εἱὐ δεῖν ποῖ, βρθὰκ ποῖ, 1658 ἴΐ 141]. 

ΕδΥ θείου ἰαπρητ, Βὴ6 1 γ}5 ΠΟΤ θοβοτὴ ΒΆΤΘ, 

δηα τπ6 Το ὈΟΥ Βρυϊηρ5 ὈΔῸΚ το ὨΘ65116 {6 τ. 

ϑαηιοῖ Ποσεῦ. 

391. 

1,. 18, ᾿Ιβύκε. ὅ66 ἴθ Εταρτηθπὲ ἴῃ τ. 137. 840. 
ΤῊΘ ““ΟΥ̓ΆΠΙ65 οἵ ὈγουιΒ᾽᾽ ΡῬαββϑᾷ ἰπἴο ἃ Ῥσόνοσρ. ΤῈΘ 

ΒίΟΥΥ 18 ᾿τηρτουθᾷ ὃν ΘΟΒΙΠΘΥ, ῈῸ τηᾶκο5 {Π6 558 5515 

Βοΐσαν {πθιλβοῖνβ ἴῃ ἔπθ ἐμπϑαΐτο αἱ Οουϊπίμ, (Σισυφίην 

σοσχιν. 

ΟΟΟΧΧΙΥ͂. 

ΟΟΟΧΧΥῚ. 

σοσχχγστιει. 

ΟΟΟΧΧΙΧ. 

ΟΟΟΧΧΧΥῚΙ. 
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34]. 

Νο, 

ΟΟΟΧΧΧΥΙΠ: 

ΟΟΟΧΧΧῚΧ. 
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κατὰ γαῖαν) ἀυτίηρ [6 Ῥϑυξουτηδηοδ οἵ ἔπ Ἐπιτη θη 65 οὗ 

ΞΟ 15. 5.666. Ππρϑ ν᾽ 5 {γδηβ] αὐ, ἴῃ Ηθυτηδῃ ΝΘ] 
γ816᾽ 5 Μίηον ῬΟΘμη5 οὗ ΒΟΒΙΠΠοΥ, 

1. 8. ἤρεμ᾽ ὑπὲρ τύμβοιο, κ'τ.λ. Μδοτγδρου᾿β ἐγ η 8] ἴοι 

ΚΘΘΡΒ ΟἸΟΒ6Γ ἴο {Π6 οὐ͵Ἱρίη8] [μὰ [6 νγχ611-Κῆονα “ἦς ὙΥ πᾶ, 

ΒΘΏ16 Θν ΡΎΘΘΩ :᾿᾿--- 

““ (6 ΠΠν, ΠΟΥ 1165 ΟἿΤ' ΟΡ ΟΟ]65 ἴῃ 5166}, 

ΟΠ, ΡΥ θη νυ, Ὑυἱτἢ Τρ ἐθη ἄτι! 15 ΟΥ̓ 6Ρ : 

ΠΤ τᾶν ἴπ6 γ056-16 δῇ ἴοο Δη οἸ αδίθυ᾽ ἃ υἱη8 

Ομ του Πὶβ ΒΟΠου Τ᾽ ἃ Τοτὴ Ὁ 1ἢ ρΥΔΟΘΥι 1 ἐννὶηθ : 

ϑιννθϑῦ ὙΟΓΘ 15 αν 8, Σ᾿ ἢ 5686 Δηα δο]ηρ' Γταπρΐ, 

ΑἸἾΚο ὃν Μι568 δῃᾷ ὃν Οτδοθβ ἑαυρμΐ.ἢ" 

ΒοΥΡΚ αϑϑὶρῃβ {Πῖ8 δηα δ ηοίμ ον ΘρΊρτ ἢ Ο. ΘΟΡΠΟΟΙ6Β ἴο 

{ῃ6 ΠΠποάϊδῃ ϑἰγηχηΐαβ. Ηδ τοραυᾶβ [π6 ἀουθ]6 ἐγθαίϊτηθηϊ 

οἵ {π6 βᾶτηθ Β θ] θοῦ ἃ5 δυϊάθησα οὗ ἃ Ἰαΐθι" ἀαΐθ ἴδῃ ἴπαΐ 

οὔ 1ῃ6 ΤΉ ΘΡαη 5 ̓ ττηΐδ8, ἴμ6 {ρθη οἵ ϑοογαΐθβ. 

1,.. 9. δάκρυα σοι. 

“ΤΒΟῸΡ {Ππ6 δα ϊᾶθ [Π66, γού {Π616, ΘυΘ ἢ {Π 676, ΤΠ 

Ἡρο]ϊοᾶοτγα, 

411 [μὰὉ 15 16 1 σῖνθ, ἔθαγϑ οἵ τὴν Ἰονϑ, ἴο ἴ σσᾶνϑ, 

ἴβατβ πον ὈἰΓΓΟΥῚν 564, οἢ {ἢν Το Ὀοαθυγοαᾶ νυ] τὴν 

τνθορίηρ, 

ῬΙοᾶρθ οἵ τὴν [οπα τορυθῦ, ρ]θᾶρο οἵ δῇδοίοη ἴοτ' 

{Π66. 

ῬΙΘουβ᾽ν, ΡἰΓθουβ]ν 5111], θαῦ ἴῃ ναΐη ρυΐθνθβ οὴ Με- 

Ἰθᾶρου: 

{μοι τὲ δτηοηρ ἔμ6 ἀραᾶ; ΔοΠΘΥΌ 6645 ποΐ τὴν 

νγοΘ6. 

ἌΒΘγΟ 18 ἴπ6 ἤονοΥ πδΐ 1 Ἰονοᾶϊ θδαίῃ μ8Β ΤΟΤῈ ἴΐ 

ΑΥᾺΥ ἴπ {Π6 Βρυϊηρ (146, 

ΤΟΙ ἰδ αὐσᾶν, δηᾶ {86 ἀιϊιδύ βύαϊβ ἴΠ6 [αὶτ' Ἰθαν 685 ἴῃ 

{πο ὶν Ὀ]οοτη. 

Οομϊαὶ Εδτντὰ, ΒΡῈ 1 (ΐπθ, δὲ (6 Του ΠΟΥ ἾΒ ΒΌΤΩΡΙ]6 

οηΐτοαΐν, 

ΒΟΠΕΥ ἰο μοΙᾶ ἴῃ (Πΐη6 ΔΥΊΏΒ ΠΟΙ ΨΒΟΙα 1 ΘΥΘΥ 

ἄθρουν." --ἀιυαγα γαυο Παιυΐγεη. 
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“ς 5611] Τὴν ἴθ Ὑ5 ἴῸΓ {π66 τιποδϑβδίηρ ἤον : 
5111], «ποαρ ἴποῖι αὐτῷ Ἰαϊᾶ θ6]ονΝ, 

{8656 δἰϊδουῖομ’ 5 1ἰπρ Υἶτιρ ἀΤῸΡ5 1 ΡΟᾺΪ, 

Ἡϑοϊϊοάοτχο ! 

ΒΟΥ θαυβ: ψὨϊοῆ θᾶ, τ 116 γοῦ πον Ἰᾶὰνθ 

{818 ΤΥ Ἰδγηθη τα} ]6 σΤᾶΥ 6, 

Ὑ]1ὰ τορτοίβ {παῦ Ἰον θ᾽ 5 Το ἃ Τθτ Ὑ168 ΒίοΥΘ» 

Ἡεο]ϊοάοτχο ! 

ῬιΙζθοτιβὶν ἴον Ιου διλοηρ ἴπ6 ἀρδᾶ 

ΜεΙθδροΥ 5 Ὠθασί μά Ὀ]6ά, 

Βοδρίηρ ΒΡ ὴ5 ἢ ΟΠ ΘΓ 8 ΤΠΔῊ ΚΊ655 ΒΠΟΥΘ; 

ἩεοΙϊοᾶοτ ! 

ὙΥ611-ὁ-ἀὰν! τὴν ἀδυ]ϊηρ Ὀ]ΟΒΒΟΤῚ 5 βίθτη 

Ὀθαῖῃ παίῃ παρ δπᾶ ρ]ποκοᾶ {Π|6 ρθτ : 

ἀυβὺ δίῃ τπᾶγτοᾶ ἃ θα ἐμαῦ ὈΪΟΟΙΩΒ ΠΟ Ἰηθτα, 

Ἡροϊ]ϊοάοτο ! 

Πρ ἀμ ᾶθυ τ π6 ϑητὶ ομἰπρ του] 

ἴο ἃ τοί οτ᾿β Ὀγθαβύ δητο] , 

ἘδΥίΏ, 1 Ῥσὰν ἴπ66, ΠΟΥ ΨΒΟΤὰ 811] ἀθρ] ΓΘ, 

Ἠδο]ϊοάοτο !"---.-Π, δ' 

Οτού δ᾽ του ἀουϊηρ οὗ (Π6 ΤΟασ τ σοιρ]οῦ 185 σοοὰ ---- 

“«ΑὨ! 10] ἀϊ]δοῦαι5 ταϊὶ Ηὸ5 τηθιιβ ἢ ἀρβέμ!ξ Οτοῦβ, 
ΔΌΒΓΘΙΙ ; ἴῃ ΟἸΏΘΥ̓ΘΙΩ ΟΟΤΡΟΙῚΒ ἱνὶῦ ΠΟΙ Ο5.᾽) . 

Ι,. 8. πεύκαι. 842, 

“Ἐπ ἕδοθ ῬγῸ ὑμδ]διαὶ ἕαχ ταὶ ὶ τηουτῖβ δἀοβί.» 
Ου., Εν. χχὶ. 

“ΤῸ Οαθ ἴο Ἐοτηθ, τ αἰσἢ σα] ραν ῬΆ5565 σΥΥ ἢ ἃ5 343. " 

ἃ ψγοκ οἵ Ετγίη πα, μὰ8 ὍΘ ΒΟΥ 6 ἃ υυἱτὰ θοέζου σὶρ ιξ τὸ 

Μειΐημο, ἃΠ. Οἵ μουν 88 ΟὈΒΟΌΤΘ Ῥοθίθββ οἵ ἔμ ϑδυὶν ρᾶτὲ 

οἵ 16 Ἐοτηδῃ ροτὶο.""-- Ἤπγο, ᾿ἰϊ. ΟἿ. ν. 

Τα Ὀεβὲ οἵ ἔπεβθ Ἰαΐθυ ΑἸδΔΟυθοι ἶοβ την ΡΟΙΒᾺΡΒ 944. 

Βϑϊομρ ἴο {πὲ ΑἸοχδμᾶνϊδη ρουϊοᾶ, Μδην οἵ πϑτὰ ῥτῸ- 

ὈΔΌΙν ὈΘΙοωρ ἴο ἴῃ6 ἂρ οἵ Νορ πηι, [6 σοτητηθπμοθιιθὴξϊ 

οὔ 6 ἅτ σοίανν, ἃ.Ὁ. Τρ οἰϊοῖ ονϊάθμῃοθϑ οἵ {πον 

Νο. 

ΟΟΟΧῚ» 

ΟΟΟΧΩν, 

σσσχινν 



ΡΑΘΕ 

947. 

981. 

ΝΟ. 

ΟΟΟΧΙΥ͂ΤἹΙΙ. 

ΟΟΟΧΏΙΧ, 

σῦν. 

430 ΝΟΤΕ ΚΒ. 

ΒΡΟΤΙΟΙΙΒ 655, ἃΤ6 (1) στὰ ὁπ δχοθρίϊοῃ, [ΠῈῪ 816 

οί ἔουπηᾶ ἴῃ {π6 ααοίαίίοηβ ἔγοτη ΑἸ ΘΟσΘΟη ἴῃ ἃποϊθηΐ 

ὙΥ ΓΒ ; (2) (Π6 σθῃ θυ 165 νυ ἰσὰ μον σοηΐαϊῃ ; (3) τμ68 

αἰ θυθηῦ οοποθρύϊοη οὗ Ουρι του {παῤ ὙγΒῖο 18 Τουπᾶ 

ἴῃ ΛΔΏΔΟΓΘΟΙ. 

ΤῊ6 δυΐίμου οὗ {πὸ Ηα]ϊθυῖοα, ἃ ΟἸ]ϊοῖδῃ, νᾶ δροὰὲ 

Α Ὁ. 1806. Τα. συποροίϊοα, πὶ ᾿ΠΙ͂ΘΥΪΟΥ ῬΌΘΣα, 15 {πουρὩΐ 

ἴο βᾶγϑ θθθὴ οΟΙηροΒβοάᾶ δ ἃ σδίμου Ἰαΐου ἀδῖθ Ὦν ὩΠΟΙΠΕΥ 

Ορρίδμ, ἃ ϑ'υσϊδῃ. 

1.11. ἠϊθέους ΤΗΐϊΒ 15 ϑομποὶουσὶπ᾿ 5 σοπ]θοΐαστα ἴῃ 
ῬΙδοθ οἵ [886 ῬανῚΒ σϑαάϊηρ, ἤίθεον δελφῖνι συνηβώοντας 
ἑταίρους. 

1,. θΘ. φυταλίην εὔοδμιον: ἴπ6 οἰππδιποη-ἔσαθ 8 Ῥσο- 
ῬΔΌΙν ἰηίοηᾶθα, [1,6 οί ἄθ Μδτοθ ]ι5. αποΐθθ ἔγοσα 

Μ. 46 Ομαϊθαυθυϊαμα, [1.65 Μαυίνυυβ, ᾿ἶν. 111: ““ΤῸῖβ 586 

τηοπίγθηΐ ΔὰΧχ Ὑϑῖῖχ ἀὰ νον ΑΡΘΌΣ 165 ΟΠΔΙΩΡΒ ΒΈΡΟΙΌΘΒ 

Ὧθ 11πᾶτ.5, 165 Υἱομ65 να]]δθ5 ἀθ ΠθΙΒὶ οὐ ἀθ Οδοβιϑιηΐσο, 

Υἰναροβ σοῦΥοτίβ ὧἀθ Ῥ6Ι]65 οὖ ραγίυτηξβ αἀ᾽ ΔΙ ΌΓΘ, οἁ 168 

ἢοίβ {τὰ πα 11}165 νἱθη θηΐ ΘΧΡΙΤΕΙ ἃὰχ Ρἱθ 8 65 σδῃ6]- 

116 Υ5 6 ἔθυτΒ.᾽" 

Μυβάᾶθιβ 15 Ὀο]ονοᾷ το βὰν 1ἰγθᾶ αὖ (86 ϑηὰ οἵ {88 

νὰ πᾶ Ῥερίπηΐϊηρ οὗ (6 ὙΠῸ σοηΐασγ. Οἱ 81] {86 

τοργοβθηΐαξίνο οἵ π6 βομο0] οὗ Νομητβ, μ6 ΔΙομθ μᾶβ 

ΔΏΥ ῬτΘίθηβίου [0 ἸἸΓΘΓΆΥ͂Ν ΤηΟΥΪ. ““ΤὨϊ8 ἱταρϑὰν οἴ 

Ηργο πᾷ 1, οαηᾶρδυ, ἴμ6 7 1Π1ὸὺ ἀπ ἤοτηθο οὗ {6 Ὠδγ- 

δ} 61165, 15 16. ἀνίηρ βυγαηῃ-ποίθ οἵ τθοκ μοείσν, {88 

Ἰαδ ἀϊδίοις θομο οἵ {6 οἹὰ τιυϑῖο οὗ Η 61188.᾿ 
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Πγηιη ἴο ἐμο οἰϊαπ ἀγοϊίο. Ὡ6]ο5. ἁπὰ 

Γαῖοηα. 6θ|1--88 ᾿ ὗ ᾿ τ 

Βιγὰ οἵ Αροῖϊῖο, 120---ἰὅ. 

Οοποϊαβῖίοη. 168--- 1713. ᾿ ᾿ 

Ἡννιη ἴο {πὸ Ῥῳίμεαν Αγροζίο, οι ᾷα- 
το οἵ τπ6 Οτδοῖθ 210, ἄοσ. : 

Ἡννιν το Πεγηιοα. Ἐανθητίοη οἵ 6 Πντὸ. 

22)---δὶ « . 5 Β' 

Ἐοθθοῦν οὗ τ Οχοι. 08, ἄο, Ξ 

Ἡνηι ἰο Αρμγοαάλίο. ἙἘχοτάϊαμι.. 
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Νο, 

ΟΧΧΥΙ. 

ΟΥΈΨΥΙΙς: 

ΟΧΧΥΤΙΙ. 

ΟΧΧΙΧ. 

ΟΥΧΧ-ΓΟΧΧΧΥΙΙ. 

ΤΝΡΕΧ. 

Ὀιντατηρῖο Εσαρτηθης.  ς- 

Ομ δὴ οϊῖρβθ, ἐ ᾿ 5.5. . 

ΤῈ 5ιαΐθ οὔ [6 ΒΙοϑ. ᾧ : ᾿ 

ΤΙ ΟΥ̓ ΘΟ ᾽5 [γοῦν ἀρϊηβὲ ΤὨθταἑβ- 

ἴο01659 . . ᾿ ν ὸ . ᾿ 

5Κο 1. .- - ν : : 

Τπε Ῥπαμα. 

ΟΧΧχχγυπι. «εβοϊιψίμδ. Ῥτοτη. Ὑἱποῖ. 88---127 ϊ 

ὌχΧΧΣΙΧ. Ῥγχσοτῃ, ἰποῖ. 1061--- 1114 

σχι. Ῥουβδο, 388---434. ΤῊ Βαἰ}8 οἵ Κ᾿ ἃ͵Ιδγηῖβ 

ΟΧΙΙ. Ρουβδθ. 600---624. Δἴοβϑα δ {πὸ Του 

οἵ Πθατῖτι5 : : ᾿ ᾿ ἢ 

ΟΧΙΙ. ϑθνθη ἃραϊηβδὺ ΤΏΘΡ65. 593--Ο]4. ἀτη- 

ῬὨΪΆΤατι5 . - ΤΌ ᾿ . 

οχίμαι, Αρδιηθιηῆοι. 191---240, ΓρΡΕϊροηΐὰ . 

οΟχιῖγ. Αρδιηθιθος. 393---430. Ηρ]θη. ὃ 

ΟΧΙΥ. ἈΑρδηιθιημοι. 631---658, ΤῊ ΡΤ ΘΟΚ 

ΟΧΩΥΙ. ἀραιηθιῃοῃ. 1227---᾿ 205. Οαδβδαηᾶνα.. 

ΟΧανα. ΟἸΟΘΡΏΟΥΤαθ. 1037---1051. ΤῊ Επτὶοβ 

ἈΡΡΘΆΓ ἴο Οτοϑίεβ. - ὁ . : 

ΟΧινα. Επππθηϊᾶθβ, 862, Ῥ͵ΆΥΘΥ οἵ ΡΆ]]85 ΤῸΓΣ 

Ατμθη5. . ᾿ ὐ . Ἄ ὲ 

ΟΧΙΧ, οὐ. ΒΥΔρΡΙΘη 5, ᾿ 4 -Ξ : ὖ 

οἵα. δορΠοοῖος. ΑἹαχκ. δ15. Ἠἰΐδ Λάάτοββ ἴὸ 
μἷβ ΟὈϊΠα ΐ : . , ἔ 

οται. Ηἰβ Ατηθίριοιβ ὥρθθοῦ. [Ὁ. 646 

ΟΥ11, ῬμΙ]οοιοίθβ, 271. Ηἰ5 Ποβουίίοη οὔ τῆ 

ατθοκβ. Ὃ : ξ . ὁ ᾿ 

οἵαν. Ηἰβ Ῥγάνοσ ἴο θ6 ἕἄκΚοὴ οτηρ. 10. 468. 

οὐν. Ηἰβ Αροὴν οἱ ἴῃη8 1055 οὔ Ὠΐϊβ ΑΥτονν5. 

Ε ΒΕΣ . . . . . . ᾿ 

οὐγι, Ηἰἷπ5 Βαγοι 6 }1 ἴο Του ο5. [Ὁ. 145] . 

οὐγιι. Οεἄϊρι5 56] - θα μὰ ποϊ -οχὶϊθᾷ. 

Οροὰ. Τ νυ. 1369 ᾿ Δ ΣΣ Σ Ξ 

ΟΕΨᾺΠ. Ηἰ5 Αἀάγο85 τὸ Τθβουβ. Ορϑὰ. Οο]. 607. 
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Νο 

ΟΙΙΧ. 

ΟΙΧ. 

ΟΥΧΙ. 

ΟΥΧΊΤΙ. 

ΟἸΧΧ]ΤΠΙ. 

Οὐχιν. 

ΟΕΧν. 

συχνι. 

ΟἸΧΥΙ -ΟΙΧΆΧΙΙ. 

ΟΙΧΧΊΙΠΙ. 

ΟἸΧΧΙΥ. 

ΟΙΧΧνΥ, 

ΟἸΧΟΥΙ. 

ΟἸΧΧΨΥΙΙ. 

ΟΙΧΧΥΙΙΠ. 

ΟἸἼΧΧΙΧ. 

σΟΙΟΧΧΧ. 

ΟΙΧΧΧΙ. 

ΟΥΧΧΧΙΙ. 

ΟΟΧΧΧΙΙΙ. 

ΟΙΟΧΧΧΙν. 

ΟΟΧΧΧΥ. 

ΟΙΧΧΧΝΙ. 

ΟἸΧΧΧΥΙΙ. 

ΟΙΧΧΧΨΙΙΣΙ. 

ΟἸΧΧΧΙΧ. 

ΌΡΡΙΙΟΘ5, 524, 

1 }ΕΙΕΑἁΙ͂. 

Οοἴοπιβ. 1. 008. ἷ ᾿ 

Απίρομδ ἀοθίδη 45 ΠΘῪ σαπδαμρέ. Ἀπί. 449 

Ηδὸν Βεο]θοϊοη οὗ Ιϑηθηθ. Απΐ. δ8᾽1. 

Τῆς Ῥονογ οἵ ον. Δηΐ. 758. 

Ἐσότὴ Δῃτροη Θ᾽ Ἰαδύ ὅρθθομ. Απέ. 891 

Ἐ]οούΡα᾽ 5 ̓ιηθηῦ. ΕἸ.86. : : 

Ποβοτιρίΐου οὐ ἴῃ6 Ομπαυϊοί-σαοο ΕἸ. 

1411. . . . . . “ 

ΞΡΘΘΟὮ, ΟΥ̓ΘΙ Π|6 {{Π} ΘΙ ΡΡΟΒΘΩ͂ ἴο μοϊὰ 

ΟΥοβδίοβ᾽ βῆ. ΕἸ, 1126. 

ἘΤΔΡΤΩΘΏ 5 5 . - Ξ 

Μάρθα, 1090. Μυβῖο. 

Μροάρθα, 823. ΤῈ Ῥυδῖβαβ 

οἵ Αἴβθὴβ.. ξ - Ἶ - Ε 

Μεοᾶρα, 1019. Οομπῆϊος ἴῃ 

Μεαθδ’5Β Βγθαϑὲ, - 

Ηἱϊρροϊνίιβ οὔσυϊρ ἃ Οπαξῖσε το ΠΡ 

τοτηΐβ. ΗἰἸρροϊνίυ5, Τ0 δ 

Ὁ πτοσϑὲ. Ηἱρροϊνέιιβ, 177 Ξ : 

ΒΌΡΡΙΟΟβ, 195. ΤῊ Βοηθἤσθηοα οἵ [86 

θεῖν υ- : - ξ : : 

ΘΌΡΡΙ]ΙΟο5, 429, Ἐγοθᾶου οὗ ΚΞ ῬΘθΟὮ 

Βαανὰ] οὗ {τμὴ6 Κη 

αὐἰδμθά, ᾿ . . : . . 

ΘΌΡΡΙΙο65, 1094. ΤΡῸΪ5 οὐ 6 Ῥραζὶι 

οὗ Εναᾶπμοὸ. : Ξ Ξ : 3 

Ττοδᾶοβ, 1173. Ηροιθο 8 Τᾶτηθηΐ ΟΥ̓ΟΥ 

Αβύνδηδχ ξ ; ᾿ ᾿ 

ἴοη, 82. 1015 ΜοΣαΝο Ηγ. 

Βδοομδθ, 677. Ἐν ο]5 οἵ 1π6 ΒΔΟΟΠ Δ 815 

Βδύονδο, 803. Τρονῖν.. - ᾿ Ἂ 

ἤφοαρα, 521. ΤῊ δ'ασνιῆοθ οἵ Ῥονχθηδ, 

Π Θυου]65 ΘΒ, 855. ΤΟ Πο0Ὼ οὗ 

Μαδηθ55 βθηΐ ἃραϊηβϑ ΗΘ 165... ὲ 

ῬΠυδη δα, 531. Αὐθιτο. 

Οτγοβδίοβ, 211, ΕἸρθοῖτα αὐ (0 Οουοὶ οἵ 

Οτοβίοβ.. Α . ᾿ . ἃ 

ιτγὶρα65. 



ΤᾺ... 

Νο, 

ΟΧχα, Ογθβίθβθ, 901. θοραΐθ ἴῃ {μ6 Ατρῖνε 

ΑΘΒΘΙΏΡΙν ᾿ 

σχοι. ρΒϊρθηΐὰ αὖ Αα]15, 640. ἥν Μεοίπις 
νὰ Αρδταθι ΠΟῺ - ; : Ε 

σχοιι, Τρ ἰροπία αὖ ΑὉ11|5, 1211. Ηδν Ῥταᾶνοῦ 

ἴον 1116. - Ξ - ᾿ 

ΟΧυιν, Γρμϊροπΐὰ δ Ταυτὶ, 34} Ὰ 5 

ΟΧχσιν. Ογοῖορβ, 032 Ξ : - : . 

ΟΧοΟΥύ-ποοιι. ἘΧΑΡτηθ 5 : τ : - 

Μινοῖκ Τλοιο ῬΟΕΥ5. 

ΟΠ πον. ΜΝεορῆγοη, ΟΥ̓ α5, Ομαργοηιοη, 1 

σον. 

ΟΥ̓. 

ΟΟΥΤ, 

ΟΟΧ, 

ΟΟΧΙ. 

ΟΟΧΊῚΙ. 

ΟΟΧΙΙΗΙ-. 

ΟΟΧΙΥ. 

ΟΟΧχν, 

ΟΟΧΥ.Ι. 

ΟΟΧΥΙῚΙ, 

ΟΟΧΥΊΤΠΙ.- 

ΟΟΧΙΧ. 

ΟΟΧΧ, 

ΟΟΧΧΙ, 

ΟΟΧΧΙΙ, 

Ουὺ Οομεῦυυ. 

δ ϑαΥ 0 . Ξ . . . ᾿ 

ΑῬἱοπαγηνδ, Τὰ Ῥαραβὶϊα ς . 

οοιχ, Ογαξίγιι5. Ῥθυο]65. Το ὙΥ1η6- 

ΕἼ Δ5Κ ᾿ Ξ ἷ : ᾿ ἕ 

Τεϊεοϊζιο5. ΤΌΣ ΘοΙϊᾶθη ἀρ οἵ ΡΙθοῦν 

Τθιροῖῖδ. Ῥουϊοϊοβ᾽ ΕἸοαθηοθ. , 

------- Μντομῖᾷθς, . - . 

ΤΩ ΕἸα σου Β . . 

Οἀριῖοθ οὗ τὰ 6 Αὐμθη δὴ. 

Ῥαγηηὶοϊι5. Μαυτ]αΐίοι οἵ ἴ 6 Η τα δθ 

Αὐγϊδίορμαηεδ. Ἐπινὶρὶ 65 ἴῃ ᾿ἰβ Οατντοί, 

ἈΑοδατπΐδηβ, 393 ᾿ ἐ ἐ Ξ 

Ἰλϑυλοϑ τηθίδιμον οβϑᾷ, 

Κηϊρῖβ, 1316. Ἔ . 

-- ΤῈΘ ὑνᾶς. 800. ᾿ 

10. 961. Ῥυϊνϊεινο Τὑᾶτι- 

οαζίοι ἃ Αἰ 5 ᾿ ᾽ ἢ 

Το Νιρατὶηρ]θ. ΤΗῸ Βιτᾷβ, 209 ς 

Τὰ Ῥανδθαβὶβ ἴῃ ἴ1)6 Βὶγτᾷβ. Ο85 ᾧ 

Οοπῖοϑυ θέν θθ ΑΘΒΟΏυ] 5 πᾷ Επτὶ- 

Ρἰάθ8. ΤΏ Ετορβ, 1119. ᾿ ᾿ 
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440 ΤΙΝΡΕΑ͂. 

ἘΕΒΑΟΜΕΝΤΒ ἙΠΟΜ ΤῊΗΕ ΜΙΡΌΜΕ ΟΟΜΕΡΥ, 

Νο. 

ΟΟΧΧΙΠΤΤΟΟΧΧΥΙ, Αρέριαηεδ.. ᾿ ὲ 5 

ΟΟΧΧΥΙ͵. Απαχαπαγίαες. ἷ Σ ὗ ὁ 

ΟΟΧΧΥΠ, ΟΟΧΧΙΧ. ἤιδει : 5 Ξ ἱ 

ΟΟΧΧΧχ. 7Τηοςσῖίος.ς : ϑ ἷ ὶ 5 

ἘΠΚΑΟΜΕΝΤΒ ΕΚΟΜ ΤΗΝ ΝΕ ΟΟΜΕΡΥ. 

ΟΟΧΧΧΙ-ΤΟΟΧΧΧΥΙ. μίϊοηιον. : Ξ 5 

ΠΟΟΧΧΧΥΠ-πΟσΧΙΙ. Μἤρηαηάον. 5 2 5 

ΟΟΧΙν-οσχανι. «Ζ7))ρμῖ . - . : 

ΟΟΧΏΨΙΗΙ. Μαίο. . : ὲ ᾿ 5" 

ῬΟΕΤΕΥ ΟΕ ΤΗῊΕ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΕΒ5. 

ΟΟΧΙΙΧ. «Χομορδαηθ5 : ἐ . : ᾽ 

σο1.. }οαγμιοηδαες ; Ξ Ξ ᾽ ὃ 

οσμ. «Ἐπιροαοοίεθ. Ὧ6 Ναίΐυανᾶ. Ἐχια οἵ 

ϑοι 5 Ξ Σ ᾿ ᾿ - ᾿ 

ΘΟ. ποτ - [Ιηδυτηῖϊίν οὗ {πὸ Ηστηδῃ 

Της6 θοῦ. : ᾿ , ὲ - 

ΟΟΙ111. μονα διὰ Ὀιβοοσὰ : ὸ Γ - 

ΟΟΙΑΥ. ------ Τῇ Οοϊάρη ρα Ξ " 

σον. τ ----- Ῥ τοι {Π6 Ῥυσι Ποαΐουυ ΠΟ ΚΒ 

ΟΟΙΥΙ, τ --- Ἐτγοτὰ 15 Μράϊοα] Ῥορϑιὴ 

ΟΟΙ ΠΟΘΙ ΧΙ, μίαΐζο. Ἀ ᾿ ὰ 

ΟΟΙΧΙΥ. Αγίδέοίίο , ἃ ᾿ . ᾿ Ε 

ΟΟΙΧΥ; ΟΟΙΧΥΙ. Οἰσαηίος β . ἢ 

ΑΙΠΕΧΑΝΘΌΚΙΑΝ ΚΟΗΟΟΙ,. 

ΘΟΟΙΧΥΙ. ΤΖΤποοογήξμδ. Ἰὰν]] 1. 1---28, ἄο. . ν 

ΟΟΙΧΥΙΠ. 14. 11], δ--27. " Ν 

ΘΟΙΧΙΧ. ῬοΙΪΥΡΒοΙβ᾽ ἢ ορ. 1[ἀ. νἱ, 6---19 ᾿ 

ΘΟ ΧΧ, ΟΟΧΧΙ. Τὴ Ηδυνοϑί-οτθ. ἃ Ρίοηΐς, 

1ἃ. νἱϊ. 21--οὐ 128-157 Ὁ ᾿ ᾿ 
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282 
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1 ΡΙΕΧΑ͂. 

Νο. 

ΟΟΥΧΧΙΙ. Ὑπὸ ΒΌοΟΪΙΟ Κ΄'ηρουβ. [ἃἅ. νι}. 33---56. 

ΘΟΡΧ ΧΙ “Ἔν ]8. Ἰἃ. σἶϊ.. : ᾿ Ἵ Ἰ 

σουχχιν, Ῥιτοίθτην ΡὨ] Δ οΙΡ5, 14. χὶν, 00--710 

ΟΟΙΧΧΥ, Αἀοῃπίαζαδαθ, [1ά. χν. - Ξ ἃ 

σΟΙΧΧνΥΙ. Ναορ]οοῦ οἵ Ροοῖβ, 1ἃ. χνὶ. 1-1θ.. Ε 

σούχχγιι, ΤΠ6 ΕἸΒΏΘΥΤΆΔΙ 5 Ὠγθᾶπι, [ἅ, χχὶ. 

ΘΟΟΙΧΧΥΙΙ, ΤῊ [Ιηΐδς Ἠρχοῦ]68. 18. αἰ κχῖν. 

1---ῶ23, ἄο. Σ ὑ ξ 

ΟΟΧΧΙΧ. ΤὨΘ 5.88. Β ἑ 5 ᾿ ᾿ 

ΘΟ ΧΧΧ- ΠΟΙ ΧΧΧΗ, ΕΡΊΘΤΆΥΩΒ : 

ΟΟΙΧΧΧΙν. δίοη. Ετοὸβ ἀπ 1π6 ΕΟ ν]ον ᾿ - 

ΟΟΙΧΧΧΥ---ΟΟΙΧΧΧΙΧ. Ιοδοίιδ. Ἶ ἕ : 

οοχο.--ΟῸὟΟἴἧ|ᾶανσζαηαοιιια. Ἐτγοτὴ ΤΏ 6 ““ ΠΥ ΔΟστΙΤ 

Ῥα]]αᾶῖδ ἢ Ἶ ὅ " " 

ΟΟΧΟΙ---ΟΟΧΟΥ!.- ἘΕρστατηβ.. 

ΟΟΧΟΥΙΙ, ΟΟΧΟΥΠ. ἤλίαη. Ν Ε ᾿ 

ΟΟΧΟΥΠΙ-ΟΟΟΙ. Αροϊίοητι5 ποῖα, Δγροπδα- 

τὶοϑ, 11. 443, ἄζο. ᾿ Ξ 

ἘΡΙΟΘΒΑΜΒ. 

ΟΟΟΠΙ-πσοοχιν. χοῖϊο.. 

ΟΟΟΧΥ--ΌΟΟΧΥΙ. ΒΔ Ὅ,10 1]. - 

ΟΟΟΧΥΓΙ--σοΟΧΧχιν, Πραϊοαΐογν 

οοοχχυπ--οοοχχχιν, δβογίρεινο 

ΟΟΟΧΧΧΥ--ΟΟΌΧ.Π11. ΒϑΟΡΟ]ΟΠ 1 Ἃ] 

ΤῊΣ [Ι͂ἌΤΕΒ ΡΟΕΊ5. ᾿ 

οσοσχν. είϊηηο. ΤῸ Οαθ τὸ ουο 

ΘΟΟΟΧΙΥ - ΟΟ ΌΧΙ. ΑἸΔΟΥΘΟΙ Ο5 ν 

σσοχιααι. ὠγγρίαπ. ΤΗΘ Ὑουτῃ ἀπ {μ6 ΠοΙρΒΐη. 

ἘΠ81. 4586. ς ᾿ ΄ ᾿ Ε ἀ 

ΟΟΌΧΙΗΙΧ. ΟΔορλῖ5, ΒΔΟΟΙτι5 ἐγ τὰ ρ 5 οὐ σὰ [πᾷϊὰ. 

ἘΟΗΝΗ. 3“ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 

οὐσι. Ἡμϑδαάριδ. Ηδρτο δηᾶ [θα ὯῸΣ 
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ΤΈΧΤΥΞ ΟΕ ΤῊΝ ὈΙΕΕΕΕΕΝΤ' ΑἸΤΗΟΘΗΒ 

ΑὈΟΡΤΕΘΏ. 

ΗομΕΒ. [ππᾺὺ. . . ἴηι. ΒΕΚΚΟΡ. Βουϊη, 1848. 

Ηομεκ. ΟὗΥΒΒΕΥῪ . 1, ΒΕΚΚΟΙ. Βομῃ, 808. 

ἨΗομεεῖσ ΗΥΜΝ5 .. ΑΔ. Βαιπηθιβίου ]μοἰρβὶο, 1865. 

ῬΟΕΤΑΕΔΥΠΙΟΙ. Ὗ0].1. ΤῊ. ΒουΡρΚ. [μεϊρβῖο, 1866. 

ῬΟΕΤΑΕ ΠΥΎΒΙΟΙ. 

γο]. 11. (ΡΙπᾶδΔ7) 

ΔΕΒΟΗΥΓσΒ . . . - ἘΞΑ Ῥαῖον. αν τιρα, [801. 

ΒΟΡΗΟΟΙΕΒ. . . Εν Ψν, Βδομπηοϊάθνιῃ Βοι]η, 1862. 

ὲ Ολ Υϊᾶρο, 
ἘΟΒΙΡΙΘΕΒ:. «ὖὖὸ ΄ τ ἘΠᾺΑ ΆΙΟῚ εἦ ἸΒ8 8: Ἰδοῦ, 

ΒκαΑο. Τπλο. απάπο.. Αἰ Ναῦοκ.. . [μοϊρδβῖο, 800. 

ἈΕΚΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ. . . - ΤῊ. ΒοΥρκΚ. [μοἱρδῖο, 1861. 

ἘΡΙΟΗΛΑῦΒ.. . . .« Ἀ.0.Ε, ΠΟΥ ῺΖ Βοι]η, 1801. 

ὅτι. ΒοΡρκ -. 1]1μοἰρδβῖο, 1806. 

Ἐκαο. ΟοΟμ. ὅπλεο . Α, Μορίῃοκθο. Βοιϊίη, 1837, 

ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΒ. . - - Καιβῖθῃ . . Αιηβίρυαδῃ, 8830. 

ΡΑΆΜΕΝΙΡΕΒ . . -. -. Καγξίθρῃ . . Αμβίογαδι, 1838. 

ἘΜΡΕΡΟΟΙΕΒ.. .. . Καγβίθῃηῃ , . Αιηδίοτ δῃ), 1838. 

ΤΉΗΠΟΟΘΕΙΤΟΒ . . .“. ΕΑ, ΡάΪον . Οδιδτϊᾶρθ, 1868. 

Βυοοιμοι ὅπαεο. πιο. Η. 1. ΑἸσθὴβΒ μεἰρβίο, 186], 

ΟΑΙΙΙ ΜΆΘΗ - - - ΑΔ. Μεοίΐμηοκθο.. Βουϊη, 186]. 

Λρομιονιῦβ μοριυ5 ἢν ΜοΥΚΘῚ , 1μοἰρδῖο, 1852. 

Αντηομοσιλ Οκλπολ. ΣῊ 4, Τμοἰρβῖο, 1829. 

ΟΡΡΙΑΝ. . ..... 106. Βοδποιᾶον Ἰμοὶρϑῖο, 1858. 

ΝΟΝΝΌΒ. .. «0... ΑΥΟἸΚΟΣΒΙΝ ΤῊΝ 



ἡ κοον, ϑὴς ΝΑ ῇ Νελ 

ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΘΟΊΙΟΑΙ, ΤΝΏΕΧ ΟΕ ῬΟΙΕΤΞ. 

ΒΟΟΚΊἹ. 

ΒΟΤΊΣ, Γ[Ο]Ἱονσῖηρ ἴὰ6 ἀαΐθ αϑβϑρῃθα ὃν Ηθϑτο- 

ἣν ἀοῖῦιτβ (1ϊ. ὅ83) ἃ5 πὸ τηοϑδῦ ΠΥ Δ], ῬΡΙ 665 ἴῃ 6 

9 Πιαὰ ἀηὰ Οάνθϑον ἂἴ βξοῖηθ ρϑυϊοᾶβ θθῖνυθοθι 

Ξὸλὶ 800 Βι0. ἃηᾷ 770 Β.σδ. ΕῸΥ [86 Βιρροξοὰ ἀδίοβ 
οὗ τ6 Η νι5, 586 ον β, Ρῃ. 309, 370, 372. 

ΒΘΟΟΚΊΙΙ. 

ΒΟ: 

εγωκαλε λίνα ᾿ ) (Αουτ) τθῦ. 
Ἀκοηιμοσηιῖς 

ΤΥΚΎΔΕυΝΒ ᾿ Ἧ Σ ε θ80 -- 0600. 

ΒΙΜΟΝΙΌΕΒ ΟΕ ΑΜΌΚΟΟΣ κ᾿ ᾿ Οὐ. 

Μιννεινυβ , ἔ Ξ ᾿ 603. 

ϑδυιον. ἦ 2 ᾿ ς θ0.. 

ΗΊΡΡΟΝΑᾺΧ Ἷ 

ῬΡῬΗΟΘΟΥΠ ΝΒ ἕ Ν - 5840 

ΤΉΕΟΟΝ 5 ! 

ΒΙΜΟΝΙΘΕΒ ΟΡ 05 ὲ ᾿ : 586-.--468. 

Ατολεῦυβ 

ΞΆΑΡΡΗΟ ᾿ 010. 

ΕΠΙΝΝΑ ᾿ 

ἈΑΝΑΌΒΕΟΝ Ε μ Ξ 40, 



444 ΤΝΡΕΧ ΟΥ̓ ΡΟΕΤΞΒ. 

ΑΤΟΜΑΝ 

Κ᾽ ΤΕΒΙΘΗΟΘΕῦ5 

βυοῦϑ 

ΒΑΟΟΘΗΥΠΙΘΕΒ 

ῬΙΝΡΑΚ 

ΤΙΜΌΟΘΒΕΟΝ 

ἈΕΘΟΗΥ ΓΒ 

ΒΟΡΗΟΟΙΕΒ 

ΕΠΕΙΡΙΌΕΒ 

ΝΈΟΡΗΒΟΝ 

ΟΠΙΤΙΑΒ 

ΟΗΛΔΕΚΕΜΟΝ 

ΞΌΒΑΚΙΟΝ 

ΕΡΙιοσΗΑα Μὺ5 

Οπατινυϑ 

ΤΈΣ ΠΟΙΙ ΕΒ 

Ε ΡΟΙΙ5 

ΡΗΒΥΝΙΟΗΒ 

ΔΕΙΒΤΟΡΗΑΝΕΒ 

ἈΝΤΊΙΡΗΑΝ ΕΒ 

ἈΝΑΧΑΝΌΕΙΘΕΒ 

Εσυβυιῦϑ 

ΤΙΜΟΟΙ ΕΒ 

ΜΕΝΑΝΌΒΕ 

θιΡΗΙ 5 

ΒΑΤο 

ῬΗΙΜΕΜΟΝ } 

ΒΟΟΚ ΠΙ. 

Β.Ο.- 

. : . ᾿ 612. 

. . . 6048---00. 

. : . 528. 

᾿ : : Ἢ; τῇ. 

ΒΟΟΚ ΤΥ. 

. (δ δΐϑ οἵ Βγϑί ΡυϊΖθ) 484. 

. ()δΐἴθ οἴ ἢνϑί Ῥυ 26) 468. 

{Παΐἴο οὗ ἢτϑῦ Ῥ.υΊΖθ) 441. 

. (ὈὉπορτίαϊη.) 

- . . 4 Ι ι . 

. : ᾿ . ὅ80. 

. . . .- ὅ10. 

. 800. 

. 450, 

. 440. 

} . . . 4586). 

(θεῖο οἵ ἢγβε ΡΊαν) 427. 

. 888. 

ἰ ; οὐ δι 

350. 

420. 

“ αϑῦδο 



ἌΧ ΘΕ, ΟἿ ῬΟΙΤΆ. 445 

ΒΟΟΚ Υ. 

Β.6. 

ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΒ. . ς ᾿ δ08, 

ῬΑΚΜΕΝΙΌΕΒ ᾿ , - " 457. 

ἘΜΡΕΡΟΟΘΙΕΒ ἃ ᾿ " : 444, 

ῬΕλΤΟ ὲ : ἢ ᾿ 398. 

ἈΑΚΙΒΤΟΥΤΙΕ ἢ ᾿ Ἵ ᾿ 397. 

ΟἸΕΑΝΤΗΕΒ ᾿ τ ᾿ « 203. 

ΒΟΟΚ ΓΧΚι. 

ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΌΒ ) ᾿ ι ι τ 

ΒΙΟΝ 

Μοβοηυϑ : 270. 

σαι μασαῦθ . - ὶ Ξ 256. 

ΒηΗιανυ5 ᾿ ἃ : Ἔ 955. 

Ἀροιμόνιυβ Βμουιῦβ.. Ν : 190. 

ΒΟΟΚ ΥἹἱ!. 

ΒΙΜΜΙΔΒ ΟΕ ΒΗΘ. ὲ : 840... 

ΠΕΟΝΙΡΑΒ ΟΕ ΤΛΚΕΝΤΟΜ Ἄ ᾿ 280. 

ἈΝΤΙΡΑΆΤΕΙΚ ΟΕ 7 ΟΝ, : ᾿ 106. 

ἈΚΟΗΙΑΒ., ᾿ . ᾿ Ξ θΙ. 

ἈΝΤΙΡΗΙΠῸΒ 

Τυσηιῦ 5 ἜΛΌΝ 
ει ᾿ 600, 

ΠΕΟΝΙΡΘΑΒ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΑ ; 

ΜΕεΕΙΒΆΟΘΕΚ 

ΟΡΡΙΑΝ. ; τ ᾿ : 170. 

ΜΕΠΙΝΝΟ - - . ᾿ 200, 

ῬΑΙΓΑΘΑΒ5 ᾿ - ᾿ 418. 

ΝΟΝΝνυ5 

Μυδβλεῦβ ᾿ Ν ἢ ᾿ : 800. 

Μαπιανυϑ8 

Ῥαυ., ΤΗῊΕ ΒΙΠΕΝΤΙΑΕΥ. ᾿ 8580. 

ΤῊ ἀαΐοβ οἵ ἴπ6 τϑυγαϊηϊηρς Ἐρ᾽ στδιητηδιϊϑίβ οοπέαϊ θὰ 
ἴῃ {8 ΘῸΚ ἃτ6 ἀπΚποόνη. 



Ῥὰρθ 

3: 

᾿ ΘΗΙΒΥΙΟΚ ΡΒΕΒΒ :-- ΜΕΙΤΤΙΝΘΗΑΝ ΑΝῸ ΨΊΣΕΚΊΝϑ, 

ἘΒΆΑΤΑ, 

4,1. 19, ομλἱῦ τ 6 βίορ ἃΐίον "Δ χαιῶν. 

17,1. 12, ἴον φίλοὺ τοδὰ φίλου. 
28,1. 4, ἴον ἀλλον τοδὰ ἄλλον. 
52, 1. 18, ογῦ 1:6 σοιατηα ἈΓΘΓ γένετ᾽. 

62,1. 20, ἴογ ἀλλά τοδᾷ ἀλλὰ. 

68,1. 9, ἴον μιύλης τοϑᾷ μμύλης. - 

04.1. 12, ἴοΥ ἅπαντα γροὰᾷ ἅσαντα- 
75,1. 14, ἴον κοίλης τοραᾷ γλαφυρῆς. 
78,1. 16, ἔον ἀθανάτοισιν τολὰ ἀθανάτοισι; 1. 22, ἴΟΥ 

μμιν γϑαᾶ ἕξ. 
88,1. 1δ, 1ο᾽ γελοίων τολᾷ γελώων. 

119,1..1, ἴον ολεῖται ταδᾷ ὀλεῖται. 
161,1. 3, ἴον πάσχο τϑαᾶ σσάσχω. ͵ 

171,1.,.20, ἴον κημνώτων τοδᾶ πημάτων. 
179, 1.1, τϑαᾶ οὑξ ̓ Αχιλλέως. Ρ 
209, }. 1, τολᾷ μεταλαβεῖν ; ἸΙαϑὲ Ἰΐηδ, ἔοτ' φώσει το ἃ 

φύσει. 

299, 1. 16, ἔον᾽ ἔριδοι γεδᾷ ἔριθοι. 

8006, 1α81 11π6, τϑαᾶ θυράων. 
310, οχγηϊέ {Π6 βέορ αἴϊοσ ἐνόησε. 
351, 707 ΘΟ ν 5. ΧΙ. γοα Χι,. 

362, 1. ὅ, ἴον “απ Λοϊιῖε5᾽ τοδὰ “ ὦ) Αὐδδίοι “Ὁ 

375, 188 Ἰπ6, 707) ἸρῈ )5158 τοδᾶ ἐμ εηδὲδ, 

ΤΟΟΚΒ ΟΟΥΕΤ, ΟΗΑΝΟΒΕΥ ΨΑΝῈ. 



᾿Ω, 
Δ "ἃ ἐν 

δ ἃ, 

ρἐ δὴ δον ἀὐορόν, το δος 
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2) ο’ο ποῖ 

ΓΕΠΊΟνΟ 

{ῃΠ6 οατγὰ 
᾿ 

γοπὶ {Π|15 

Ροςκεῖ. 

τὰ 
[5 
ΓΝ 
πῃ 
τ 
5: 

αἱ 
““{ 

ὃΞ 
οἱ 
τοὶ 
ο 
ΤΣ 

τ 

« 

Ασπις Εἰἰδγαγν Οαγά Ῥοςκεῖ 

ὕπάετν Ῥαΐ. “Ἐεῖ. Τπάθχ ΕἼ16.᾽} 

Μεαὰθ Ὁ ΠΙΒΒΑΒΥ ΒΌΒΕΑΙ 

Αἰ Ποὺ 



: σαι 

τ Ἐνς οι α 

τῶν ὅφ Ἐπ στο ὦ 

ἀΟ Ἂς 

“- 

 ῸΞ 

Ἰ ἘΠ ἱ 
ΣΧῺΝ 

ἯΝ Νὴ εἰ 

κα 

᾿ 

᾿ ΥΩ Ἢ ΝΝΝ ν 

γ,"»- “3... 

ἜΞΕΙΣΕ: 
᾿ξ τ 

ΞΙ͂Σ 
Ὁ 

Ἐς 

τὰς 

ΞΕ Σς 

Ὑ τὴν ΣΝ ὙΥΝν ΜΝ " 

ΤΉ ΠΝ 

" ἀν 
ἫΝ Π 

ΣΝ 

ὕω" 

πω τυζουνς 

᾿ζουι “σ΄" 

-" 

---οσστπξος-Σ 

πυσοσν τι αν ἐς οσον, ψ- 

Ν 

ἵν 
Ῥ»ΡΜΕι 

τσ ρα τον οαρσιστο. στ κα 

Σε  ας 

πν»3 

᾿α Ὁ μα 

--- Ξ 

τα ον σοΡν Φ « »ορντα δ σο  ΎΎ ΤΣ, 

δωσε,“ - 

τς 

τ ὁ ἀπ τα, απ μας ὦ 

Ἕ {τ μπρχ- α 

-π δος ρον .“ν»- 

το τττπκο 

εν: 


